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RESUMO 

 

O vidro é um material que está cada vez mais presente nas construções, tanto em novas 

edificações como em reformas e modernizações. A evolução dos sistemas estruturais como o 

concreto de alto desempenho e estruturas metálicas, além do avanço tecnológico dos diversos 

tipos de vidro e caixilhos, possibilitaram as aberturas cada vez maiores e com utilização de 

panos de vidro ainda maiores. Porém o uso indiscriminado e excessivo do vidro numa 

edificação pode causar o desconforto térmico e acústico, altos gastos na execução e 

manutenção, e também gastos excessivos com sistemas de climatização e proteção termo-

acústica dos ambientes. Neste trabalho serão apresentados os resultados de pesquisas 

relacionadas ao conforto e desempenho termo-acústico, características de eficiência luminosa 

e ótica, e consumo de energia com iluminação e climatização, e também o levantamento de 

dados relacionados ao uso atual do material, além de novas tecnologias disponíveis 

atualmente no mercado nacional e internacional. Os resultados permitirão formular diretrizes 

para a excelência na especificação e aplicação do produto, além de noções sobre 

dimensionamento ideal de áreas envidraçadas. 

 

Palavras-chave: Vidro. Tecnologia do vidro. Conforto termo-acústico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Cebrace Cristal Plano Ltda. (2008, não paginado), 

 

O vidro é uma substância inorgânica, homogênea e amorfa, obtida através 

do resfriamento de uma massa em fusão. Sua principais qualidades são a 

transparência e dureza. [...] Não é poroso nem absorvente, é ótimo isolador, 

possui baixo índice de dilatação e condutividade térmica, suporta pressões 

de 5.800 a 10.800 kg por cm² . 

 

 

O vidro é conhecido pelo homem há mais de 5mil anos. Sua descoberta foi 

acidental, quando mercadores fenícios fizeram uma fogueira na beira da praia e colocaram 

sobre ela, blocos de nitrato de sódio para apoiarem suas panelas. A combinação do fogo, com 

a areia e o nitrato de sódio, originou o vidro, um líquido transparente. Em 100 a.C., os 

romanos usavam vidros produzidos por técnicas de sopro, em janelas. Entre 500 e 600 d.C., 

surgiu uma nova técnica de produção do vidro plano, um sistema utilizado até o século XIX. 

O vidro era produzido por sopro de uma esfera e sua sucessiva ampliação por rotação em 

forno. (ALUCCI, 2001). A partir da mecanização dos processos e da revolução industrial, 

iniciou-se a sua industrialização moderna. Nos anos de 1950, a Inglaterra revolucionou a 

tecnologia da indústria do vidro, com o inicio do processo de produção do vidro Float (cristal). 

No Brasil, os vidros começam a ser utilizados em vidraças entre os séculos XVII e XVIII, 

somente em construções de alto padrão como igrejas e palácios.A partir das décadas de 1940 

e 1950, o uso do vidro em edificações brasileiras é intensificado, com a influência das 

principais escolas da arquitetura mundial e sob pressão interna da modernização urbano-

industrial. (PILKINGTON, 2008, não paginado). No século XIX, a Vidraria São Paulo, no 

Rio de Janeiro foi a primeira vidreira a se instalar no país. (CEBRACE, 2008, não paginado). 

Somente em meados do século XX a produção industrializada de caixilhos em alumínio foi 

iniciado. E nos anos 70, iniciou-se a produção das fachadas-cortina. 

O principal componente químico do vidro é a sílica (72%), é a matéria prima 

que possui função vitrificante. Outros componentes são: Sódio, Cálcio (proteção contra 

agentes atmosféricos), Magnésio (dá resistência a mudanças bruscas de temperatura e 

aumenta sua resistência mecânica), Alumina (dá resistência mecânica) e potássio. 

(CEBRACE, 2008, não paginado). 

  As principais características e qualidades do vidro são: reciclabilidade, 

transparência, dureza, impermeabilidade, isolador dielétrico, baixa condutibilidade térmica, 

matéria prima abundante na natureza, durabilidade. 
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Os principais tipos de vidro utilizados na Arquitetura: 

 Monolítico 

É o vidro cristal float comum, sem tratamentos como têmpera ou termoendureciemento. Pode 

ser usinado, cortado, perfurado ou polido. 

 Aramado 

Vidro impresso com tela metálica incorporada à massa do vidro, usado como vidro de 

segurança, em coberturas e divisórias. 

 Blindado 

Vidro composto de várias camadas de vidro e de PVB em diversas estruturas, usado para 

segurança contra projéteis como em guaritas e vitrines. 

 Duplo Insulado 

É formado por uma dupla camada de vidro separada por um vão preenchido de ar ou gás 

desidratado, usado para proteção acústica e térmica, em janelas, portas e coberturas. Èo mais 

eficiente isolador térmico, pois reduz com eficiência a transmissão de calor. 

 Float 

É um vidro liso, transparente, com faces paralelas, sem distorção óptica e com alta 

transmissão de luz, é matéria para todos os processos de beneficiamento do vidro, e possui 

diversas aplicações. Sua “produção tem início no forno de fusão, onde a mistura de areia  

demais componentes é submetida a temperaturas de até 1600°C, criando uma massa 

homogênea. No próximo estágio, chamado de banho float, o material flutua em uma piscina 

de estanho líquido, metal quatro a cinco vezes mais denso que o vidro. A cada processo, o 

vidro ainda em estado líquido é exposto gradativamente a temperaturas mais baixas, que farão 

adquirir consistência. Na galeria de recozimento a folha de vidro é resfriada a 120°C e 

posteriormente analisada por um scanner que detecta cada erro ou imperfeição na superfície. 

Após esse processo, o vidro pode ser então cortado em chapas e armazenamento”. 

 Impresso 

Tem diversas impressões e formatos. São translúcidos, mas não transparentes, e podem ser 

laminados. É utilizado na decoração e para conferir privacidade aos ambienes, por exemplo 

em Box de banheiro, janelas,portas e divisórias. 

 Laminado 

É um vidro de segurança, pois retém as partes em caso de quebra. Contém película PVB 

(polivinil butiral) ou resina localizada entre duas lâminas, unidas com calor e pressão. Usado 

em guarda-corpo, fachadas, pisos, entre outros. “O processo de laminação é feito a partir de 
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duas chapas de vidro float e uma película de PVB (polivinil butiral) ou camada de resina 

aplicada entre ambas. Após a apara das sobras, o vidro passa por uma calandra que remove o 

ar existente e adere às faces – processo de pré-colagem – do material. Já no seu estágio final, 

a colagem pode ser completada com eficácia devido às altas pressão e temperatura a que o 

vidro é submetido dentro das autoclaves. Esse processo confere ao vidro características 

particulares voltadas para a segurança. O PVB é responsável por conter os estilhaços em caso 

de quebra, mantendo os cacos de vidro presos à película, além de impedir a passagem de 

objetos. [...] a quantidade de películas necessárias será determinada conforme a função à qual 

o material será destinado, seguindo as normas da ABNT ”.  

 Refletivo 

Recebem uma camada de óxido metálico em uma das superfícies, reduz a entrada de calor e 

luminosidade em função da reflexão dos raios solares. Usado em  coberturas e fachadas. 

Possui dois tipos de processos de fabricação: o pirolítico (ou on line) ou em câmara de vácuo 

(off line). “No método pirolítico, a camada refletiva é aplicada na face superior dovodro 

monolítico enquanto a placa ainda não esfriou, ou após sofrer novo aquecimento 

Nesse método, o desempenho do vidro como filtro solar é mais fraco, [...] apresenta 

refletividade externa maior. [...] pode ser curvado ou termo-endurecido.” (Arcoweb, 2008) 

“No processo de câmara a vácuo, a camada refletiva é depositada em câmaras de alto vácuo, 

bombardeio iônico e em atmosfera de plasma depois de o vidro sair da linha de produção e ser 

resfriado. O resultado são vidros refletivos com melhor desempenho de proteção solar, porém 

com camada refletiva mais superficial.”(Arcoweb, 2008) 

 Serigrafado 

São vidros float com uma camada de pintura com tinta cerâmica de diferentes formas e cores. 

Possui função decorativa e de controle solar. Pode ser utilizado em portas, janelas, divisórias e 

revestimentos. 

 Temperado 

Float ou impresso até cinco vezes mais resistente que o vidro comum. É um vidro de 

segurança, pois quebra em pequenos pedaços sem pontas. Uso: Box banheiro, portas e visores 

de fogão. Em sua produção, é aquecido a 538°C e resfriado rapidamente. Não pode ser 

cortado ou perfurado. 

 Termoendurecido 

É submetido a um ciclo de aquecimento e resfriamento. Os fragmentos de quando quebra são 

maiores que os temperados. Não pode ser usado como vidro de segurança. É utilizado em 
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casos de necessidade de resistência ao vento ou à quebra térmica. Não pode ser cortado ou 

perfurado. 

  Os inúmeros tipos de vidro disponíveis para uso no mercado atual devem ser 

cuidadosamente estudados para uma especificação correta, que atenda às necessidades dos 

diferentes casos de utilização, maximizar o isolamento acústico e também possa minimizar o 

consumo de energia, seja para iluminação, ou climatização dos ambientes. Com os diferentes 

tipos de vidro existentes que absorvem, refletem e transmitem energias de diferentes formas, 

possibilitando o controle da entrada de luz natural, do calor solar, e a sua transparência, 

externa ou interna. 

Normas importantes: 

 NBR 7199 – Projeto, execução, e aplicação de vidros na construção civil. Define o 

uso de cada tipo de vidro, cálculo de espessura, dimensões, massa e as condições 

de armazenamento e transporte; 

 NBR 7210 – Vidro na construção civil – Terminologia; 

 NBR 6123 – Cálculo de pressões de vento para envidraçamento; 

 NBR 14697 – Específica para vidros laminados, trata; 

 NBR 14698 –todas as classificações, definições e ensaios sobre os vidros 

temperados; 

 NBR 14718 – Guarda-corpos para edificação - determina a aplicação do vidro em 

guarda-corpos e traz testes necessários para sua aprovação; 

 NBR 12067 - Vidro plano – Determinação da resistência à tração na flexão; 

 NBR 11 706 – Vidros na construção civil. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

Determinar a influência da especificação do vidro na excelência construtiva. 

 

1.1.2 Objetivo específico 

Analisar as propriedades e aplicações dos diferentes tipos de vidro existentes 

no mercado. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O vidro é o material que está cada vez mais presente nas construções 

contemporâneas. Além disso, a porcentagem de custo do mesmo em relação ao valor total de 

execução de qualquer obra é cada vez maior. Segundo ALUCCI (2001, não paginado), 

 

Uma das características da arquitetura moderna é a utilização de grandes 

fachadas envidraçadas (ou translúcidas) independentemente da tipologia 

climática local. Na maioria das vezes esse uso indiscriminado causa um 

sobre-aquecimento das edificações devido ao ganho excessivo de carga 

térmica decorrente da incidência de radiação solar. Desse sobreaquecimento 

duas conseqüências são imediatas: o desconforto dos usuários e a 

intensificação do consumo de energia elétrica para o condicionamento 

artificial do ambiente. 

 

Além de possuir propriedade estética, o vidro pode trazer uma valorização à 

construção, desde que consideradas e balanceadas as diferentes características, vantagens e 

desvantagens para cada necessidade. “A utilização do vidro na arquitetura vem a cada dia 

obtendo mais destaque e tendo papel fundamental na composição de grande parte dos projetos 

de edificações. Isto se deve, primeiramente, a função essencial e natural do vidro: a 

transparência que garante a possibilidade da troca de luz e permite a comunicação entre 

ambientes. Além disso, este material tornou-se símbolo da modernidade, de avanço 

tecnológico e de estética perfeita.” (SCHERER, 2005, p. 18). 

Num país como o Brasil, apesar das condições climáticas desfavoráveis para o 

uso de materiais de alta transmissividade de energia, soluções que utilizam o vidro como 

vedação de fachada são cada vez mais adotados. A relação ideal entre a transparência e a 

opacidade de um fechamento de fachada num edifício é determinada por um índice 

internacional, a WWR ( Window to Wall Ratio). Para o município de São Paulo, este índice é 

de 50%, porém as novas construções na cidade chegam até 100%. (Téchne, abril 2008). A 

especificação do tipo de fixação e do tipo de vidro influi no custo da obra, no conforto 

térmico e acústico do edifício, além da segurança, quando se trata de obras como agências 

bancárias, onde a questão da segurança é importante. 

As tecnologias vindas do exterior ao país, não podem ser aplicadas às obras 

locais, sem antes estudar as adaptações necessárias, pois além da diferença da mão-de-obra, 

existe a diferença climática, que pode comprometer a qualidade da obra. “[...] alguns produtos 

oferecidos no mercado são balizados por normas estrangeiras de países de clima temperado a 
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frio, portanto, ao contrário do que se propõem, permitem a passagem de luz e calor”.(Téchne, 

abril, 2008) 

As diversidades de tipos existentes no mercado atual e de suas propriedades 

possibilitam uma extensa aplicabilidade do vidro. Portanto, a otimização, a racionalização e a 

sistematização de seu uso, desde a especificação em projeto até a sua instalação deve ser 

visado a fim de garantir um adequado desempenho do material. 

 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Os objetivos do trabalho serão alcançados através da pesquisa teórica e 

pesquisa prática. A pesquisa teórica consistirá na Revisão da Literatura, abrangendo assuntos 

diversos, como definição do vidro, história do uso do material na construção civil, tipos 

disponíveis hoje no mercado, tipos de encaixilhamento. A pesquisa prática será realizada na 

forma de um levantamento de informações e pesquisa de campo exploratória, incluindo-se a  

realização de entrevistas com profissionais do setor e também, profissionais que atuaram 

diretamente na obra do edifício Eldorado Business Tower. Serão analisadas todas as 

características e propriedades de cada tipo de vidro, dos principais fabricantes de vidro do país, 

e um levantamento da utilização do material nos principais edifícios recentemente construídos 

na cidade de São Paulo, traçando um panorama da atual situação do uso do material. Ao final 

da pesquisa, serão confrontados os resultados e conclusões de ambas as pesquisas anteriores e 

apresentadas as melhores escolhas, diretrizes de especificação, para diferentes aplicações e 

particularidades e necessidades específicas. 
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1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho estará estruturado em 5 (cinco) capítulos. 

O Capítulo 1 é composto por Introdução, Conceitos, Definições, Objetivos , 

Justificativas e Metodologia. 

No Capítulo 2 é realizada a Revisão da Literatura, para apresentação dos 

estudos já publicados relacionados ao problema da pesquisa, e serão tratados os fatos 

históricos, a evolução do uso do vidro na  arquitetura, como um dos principais elementos da 

construção civil. Além disso, serão abordados os estudos que tratam das propriedades 

térmicas e acústicas dos diferentes tipos do vidro. Também serão apresentados todos os tipos 

e propriedades (características termo-acústicas, resistências) de vidro disponíveis hoje no país, 

assim como os tipos de esquadrias e fixações. 

No Capítulo 3 são apresentadas as informações a respeito do mercado 

brasileiro do vidro e as diretrizes para sua especificação.  

No Capítulo 4 é apresentado o Estudo de Caso, o edifício já executado 

Eldorado Business Tower, em São Paulo, SP, verificando o tipos de vidros utilizados a partir 

de critérios de projeto. 

Finalmente, no Capítulo 5  são apresentadas as conclusões da pesquisa, e um 

resumo dos temas abordados na pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os estudos publicados a respeito do uso do vidro na construção civil possuem 

diversos enfoques, desde o uso da fibra de vidro, até o desempenho do vidro como elemento 

de fechamento em fachadas. Os estudos que mais se aproximam ao problema proposto neste 

trabalho são os que tratam do desempenho térmico do material. Para Castro (2006), os vidros 

funcionam como um dos elementos de maior potencialidade de aquecimento interno, devido à 

sua transparência à radiação solar. Sua pesquisa mostra o alto ganho de calor através dos 

vidros planos, sendo o incolor o de pior desempenho térmico, com maior ganho, seguido pelo 

bronze, cinza e verde. Os vidros eletivos metalizados a vácuo apresentam o melhor 

desempenho térmico, dentre os materiais analisados na pesquisa, possui menor ganho de calor 

e menor consumo energético para refrigeração. Em seu trabalho, Castro (2006) afirma que na 

fase projetual são feitas as escolhas mais significativas para o consumo energético de um 

edifício, e é fundamental a verificação do tipo de vidro, considerando-se as normas técnicas e 

seu comportamento diante da radiação solar, e também as suas características óticas. Segundo 

CASTRO (2006, p.175), 

 

Para o projetista, é importante analisar a fachada como um todo, atentando 

para a implantação, o sombreamento produzido pelo entorno, e os detalhes 

do projeto, de modo a propor soluções distintas para as diferentes fachadas. 

Além disso, deve-se encarar como problema fundamental a incidência da 

radiação solar nos vidros, para se obter uma boa ponderação entre o 

desejado ingresso da iluminação natural e a barreira ao calor excessivo. 

 

Castro (2006) conclui em sua pesquisa que os vidros que registram 

temperaturas superficiais elevadas são os de maior absortância e que mais atenuam o ganho 

de calor. Já os de maior transmitância são os que mais contribuem para o aumento da 

temperatura interna. Dentre os vidros metalizados a vácuo, o prata neutro é o que possui 

melhor desempenho, e o mais indicado na atenuação do ganho de calor. Entre os vidros 

laminados, o mais indicado é o laminado verde com PVB incolor, pois possui maior 

absortância, menor transmitância, menor fator solar e menor ganho de calor, e registrou 

maiores temperaturas superficiais internas. 

Segundo Alucci (2001), a radiação transmitida para o interior do ambiente é 

absorvida e/ou refletida pelos objetos, que são aquecidos e reemitem a energia ao ambiente na 

forma de infra-vermelho. Como o vidro é opaco a essas radiações, ela ficará contida no 

ambiente interno. Portanto, a radiação solar consegue penetrar com facilidade, mas não pode 
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ser eliminada através do mesmo. A maioria dos fabricantes de vidro descrevem as parcelas de 

radiação solar que são transmitidas, refletidas e absorvidas, mas não indicam como esses 

mecanismos ocorrem por faixa de espectro. Os diversos tipos de tecnologias disponíveis do 

vidro, como vidro refletivo, vidro termo absorvente, vidro foto-cromático, permitem a 

redução do ganho de calor, otimizando o desempenho luminoso. O Fator Solar (transmissão 

direta + parcela de energia absorvia que é retransmitida para o interior do ambiente) e o 

Coeficiente de Sombreamento (razão entre o Fator Solar e a mesma grandeza correspondente 

ao vidro padrão – espessura 3mm, incolor, não sombreado) vêm sendo utilizados como 

parâmetros de especificação do vidro. Porém como o vidro, quando recebe a radiação solar, 

ele responde de maneiras diferentes em cada região do espectro, é inadequado considerar o 

Fator Solar como parâmetro, sem considerar o espectro como um todo. O fator determinante 

para a escolha do vidro mais adequado é a Eficiência Luminosa (parcela líquida de luz, da 

faixa visível, sobre a transmissão total). O vidro que apresenta a menor porcentagem de infra-

vermelho sobre o ganho total é a relação que otimiza o desempenho do vidro, em relação a 

ganho de calor. 

Já Assis (1998) realiza em sua pesquisa, a caracterização e análise da 

transmissão da radiação solar através dos materiais transparentes (vidros refletivos 

metalizados a vácuo, policarbonatos e películas de controle solar) empregados em fachadas de 

edificações, utilizando a técnica da espectrofotometria. Com os resultados obtidos, conclui 

que os vidros refletivos metalizados a vácuo e o vidro eletrocrômico no estado polarizado 

apresentam baixa transparência ao infravermelho (calor). Dentre os vidros metalizados a 

vácuo, o refletivo Sun Guardian é o que atenua mais o calor e que possui melhor transmissão 

de luz. Todos os materiais apresentados em seu trabalho, segundo Assis (1998), são viáveis 

para serem especificados em projetos, mas não atendem às necessidades ambientais 

diversificadas. 

   Michelato (2007) estudou o comportamento dos vidros refletivos pirolíticos e 

metalizados a vácuo em fachadas com relação ao ganho de calor solar. Foram realizadas 

medições em células-teste construídas na Universidade Estadual de Campinas com janelas 

providas desses vidros. Foram analisados nove tipos de vidros, sendo dois planos, quatro 

refletivos pirolíticos e três refletivos metalizados a vácuo. Foram analisados os desempenhos 

térmicos de cada vidro, tendo como referência o vidro plano incolor. Obtiveram-se dados 

através de ensaios de campo e cálculo do ganho de calor. Analisaram-se as condições térmicas 

proporcionadas por esses vidros, verificando se eles constituem uma opção apara a arquitetura 

contemporânea, e se eles resultam em uma melhor eficiência energética. Os vidros refletivos 
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metalizados a vácuo foram os que apresentaram melhor desempenho térmico.  A revisão 

bibliográfica do trabalho consiste em um capítulo que mostra história do vidro, desde sua 

origem, uso do vidro na arquitetura, e especificamente na arquitetura brasileira, a luz natural, 

e a evolução das fachadas. No capítulo seguinte são mostradas as definições, constituições e 

processos de fabricação do vidro, além dos tipos de vidro.  

A seguir, são mostradas as relações entre as superfícies transparentes e o 

conforto térmico, seguido do experimento em células – teste. Com análise de gráficos e 

tabelas com os resultados obtidos no experimento, a autora conclui que em relação à 

temperatura no interior da célula teste. Em relação às temperaturas superficiais internas e 

externas, os vidros de coloração mais intensa como o refletivo metalizado a vácuo azul 

intenso médio e o refletivo pirolítico verde esmeralda apresentaram maiores valores medidos, 

sendo que as temperaturas superficiais internas sempre foram maiores que as externas. O 

vidro refletivo metalizado a vácuo prata neutro e o refletivo pirolítico bronze tiveram melhor 

desempenho em relação à temperatura interna do ar nas células-teste, e são os mais indicados 

para atenuação de ganho de calor. 

 

Características Técnicas de vidros refletivos. 

 Refletivo 

fumê 

8 mm 

Refletivo 

prata 

8 mm 

Refletivo 

prata 

10 mm 

Refletivo 

prata 

12 mm 

Transmissão luminosa 8,3 % 8,3 % 8,3 % 8,3 % 

Reflexão 

Luminosa 

17 % 34,8 % 34,8 % 34,8 % 

Absorção 80 % 61,4 % 61,4 % 61,4 % 

Fator Solar 29,8 % 24,2 % 24,2 % 24,2 % 

Coeficiente de sombreamento 0,34 0,28 0,28 0,28 

US 

(Coeficiente de troca de calor por 

condução no verão) 

6,375 

W/m2°C 

6,229 

W/m2°C 

6,229 

W/m2°C 

6,229 

W/m2°C 

RHG 

(Ganho total de calor através do 

envidraçamento, por radiação e condução) 

266 W/m2 224 W/m2 224 W/m2 224 W/m2 

(Fonte: FINESTRA, abr/jun 2008.) 
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O isolamento acústico é um outro fator determinante na especificação do vidro. 

Hoje, ele é um dos requisitos de contribuição no conforto ambiental da edificação, pois os 

ruídos externos são cada vez maiores nas grandes cidades. Segundo Alucci (2001), o cálculo 

do isolamento acústico é definido a partir de uma diferença entre o nível sonoro desejado no 

interior do ambiente e o nível sonoro produzido pela fonte externa. Essa diferença é o 

isolamento acústico ideal para projeto. Mateus e Rosa (1998) apresentam um estudo sobre o 

isolamento acústico de vãos envidraçados, onde se analisa o isolamento acústico conferido 

apenas pelos painéis de vidro, sem caixilho, esse caracteriza o comportamento acústico do 

vidro integrado num caixilho. Os autores afirmam que o isolamento depende da massa do 

isolante, da freqüência e do ângulo de incidência do som, do número de painéis, e dimensões 

das caixas de ar, da rigidez e área do elemento. A transmissão de energia sonora num 

elemento de separação processa-se por vibração do elemento, sendo a massa e a freqüência do 

som variáveis relevantes. Com o aumento da massa do elemento, o isolamento aumenta, como 

conseqüência do aumento das forças de inércia. Aumentando a freqüência do som incidente, 

mantendo o elemento com a mesma massa, o poder de vibração do elemento também diminui, 

verificando-se uma maior dissipação de energia sonora, e o conseqüente aumento do 

isolamento acústico. A transmissão de som entre dois ambientes, além de depender dos 

elementos de separação, depende de sua aderência aos elementos envolventes e também da 

forma como o som se propaga, tanto no ambiente emissor como no ambiente receptor. 

Segundo a Guardian, o desempenho acústico éexpresso por duas classes de 

transmissão. A Classe STC, que mede a perda de ruído nos interiores das paredes, tetos e 

pisos. E a Classe OITC quemede aperda de trasmissão de som nas aplicações de 

envidraçamento exterior. O isolamento acústico é indicado pela alta perda de transmissão. 

 

Perda da transmissão de som. 

CONFIG. 

VIDRO 

FREQUÊNCIA EM HERTZ (Hz) 

100 200 315 630 1250 2500 5000 STC OITC 

1/4” 23 24 26 33 35 27 41 31 29 

1/4”-PVB-1/4” 28 31 33 35 35 43 51 37 33 

1/4”-AS-1/4” 29 18 25 34 40 36 58 35 28 

1/4”-AS-1/8”-PVB-1/8” 27 28 33 38 43 42 54 39 32 

1/4”-AS-1/4”-PVB-1/4” 30 30 36 39 42 46 55 41 35 

Fonte: Guardian do Brasil Vidros Planos, 2009, não paginado. 

disponível em: http://www.guardianbrasil.com.br/. Acesso em: 06 out.2008. 
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Ainda segundo Mateus e Rosa (1998), o isolamento sonoro aumenta quando se 

divide o elemento em vários painéis separados por caixas de ar, ou por outros materiais 

dispostos em forma de sanduíche. Porém, um elemento de separação múltiplo registra outras 

quebras de isolamento, nomeadamente nas freqüências de ressonância do conjunto das massas 

dos painéis e caixas de ar nas freqüências de ressonância devido às reflexões sucessivas na 

caixa de ar, para além das quebras nas freqüências críticas de cada painel e eventualmente nas 

primeiras freqüências próprias por vibração transversal, por flexão dos painéis, caso estas 

apresentem valores não muito baixos. Como parte experimental, foram criadas duas câmaras 

acústicas para estudo do comportamento de vãos envidraçados quando submetidos a variações 

de pressão acústica. Como resultado, foi observado que no caso das freqüências muito baixas, 

abaixo dos 100Hz, existem picos de grande vibração e grande variações na curva de 

isolamento, provocados pelos primeiros modos de vibração da sala receptora. E que para 

freqüências muito baixas, existe uma dependência acentuada entre as curvas de isolamento 

nas diversas soluções envidraçadas testadas, e a forma de propagação no interior da sala 

receptora. Os autores concluem que o vidro duplo em relação ao vidro simples, só apresenta 

melhorias significativas de isolamento sonoro se as caixas de ar entre vidros forem próximas 

ou superiores a 50 mm ou se, pelo contrário, as caixas de ar forem muito reduzidas. Em 

relação ao vidro duplo com os dois panos iguais, as quebras de isolamento nas diversas 

freqüências próprias de vibração são muito superiores às ocorridas em soluções com vidros de 

espessuras diferentes. O vidro triplo, em relação ao vidro duplo, não há melhorias 

significativas. O vão envidraçado, com caixilhos possui isolamento acústico inferior à solução 

sem caixilho. 

  O conforto acústico é estudado também por Scherer (2005), que em seu 

trabalho investiga a performance acústica de diferentes tipos, espessuras e composições de 

vidros comercialmente utilizados e painéis de fechamento ou em esquadrias. Os resultados 

dos ensaios realizados mostram que o comportamento dos vidros quando utilizados 

individualmente seguem a lei da massa. Quanto maior a massa (espessura da amostra), maior 

o isolamento. A variação é de 0,5 dB para cada 1mm de acréscimo na espessura dos vidros 

monolíticos comuns ou temperados. Em relação às composições de vitragem dupla, quanto 

maior o afastamento entre os vidros, maior o isolamento. Portanto, a utilização do vidro duplo 

só é compensatória quando não há o aparecimento da freqüência de ressonância do sistema. 

Assim, na maioria dos casos, onde se necessita o isolamento nas baixas freqüências (por 

exemplo, ruído de tráfego), é preferível a utilização de vidros simples de maior espessura. 

Devido ao filme de polivinil butiral (PVB), o vidro laminado possui propriedades de 
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isolamento acústico favoráveis, tendo um ganho de 2 dB em relação aos outros tipos de vidro, 

de mesma espessura.  

  Pereira (2002) analisa a reposta termo-energética de duas edificações quando é 

alterado o tipo de vidro em sua fachada. Foram avaliadas seis diferentes superfícies semi-

transparentes, utilizando em suas configurações três tipos de vidros e três tipos de películas. 

Os resultados demonstram diferenças significativas nas taxas de transferência de calor através 

das janelas e as cargas térmicas sensíveis de resfriamento. Não foram constatadas diferenças 

expressivas em relação à evolução das temperaturas internas. 

  O consumo de energia é analisado por Fernandes (1998), com o estudo da 

influência do vidro no consumo de energia em edificações. O uso indiscriminado vidro pode 

causar desconfortos térmicos, que levam ao alto consumo de energia. Na utilização do vidro 

devem ser levadas em conta as suas características luminosas e energéticas. Além do 

desperdício no edifício, há desperdícios na fabricação. Os fornos aproveitam apenas de 15 a 

20% do calor (VERÇOSA, 1975), além da reutilização e reciclagem das sobras serem 

insuficientes. Como os vidros especiais que bloqueiam a entrada de calor no interior do 

edifício bloqueiam também a entrada de luminosidade natural, pode não ajudar na economia 

de energia elétrica. Como objetivo principal, o trabalho tem a caracterização dos coeficientes 

de transmissão de luz, e a simulação de um ambiente para uma análise comparativa entre os 

vidros. 28 amostras de espessuras de 6 e 8 mm foram analisadas através de um luxímetro e 

maquete de madeira vedada. Todas as medições foram realizadas entre 11 e 13 h, no 

estacionamento interno da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo quatro 

medições em dias de céu encoberto e outros quatro de céu claro. Em relação à transmissão de 

luz, tanto para dias claros como para encobertos, o vidro refletivo fumê teve o pior resultado, 

e os incolores tiveram os melhores resultados. O que diferencia os testes realizados em dia 

claro e encoberto foi a diferença entre os vidros com melhor e pior desempenho. A simulação 

do ambiente verificou a real influência do vidro no consumo de energia despendido com a 

utilização de aparelhos de ar condicionado e iluminação artificial. O consumo de energia 

despendido através dos aparelhos de ar condicionado são muitas vezes maior que o consumo 

de iluminação artificial. Portanto na especificação do tipo de vidro, deve ser dada maior 

atenção às suas características térmicas do que luminosas. O custo dos vidros refletivos são 

menores do que os laminados e os transparentes. O projeto arquitetônico bem resolvido e 

especificado é o primeiro passo para uma maior redução do consumo de energia. Além disso, 

o projeto deve estar adequado à realidade regional. 

 

http://www.ufrgs.br/
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  Os estudos apresentados possibilitam o conhecimento prévio dos tipos de vidro 

que possuem melhores desempenhos termo-acústicos, contribuindo para a avaliação da 

situação geral em São Paulo, através de uma amostra de edificações que serão analisadas na 

Pesquisa Prática – Levantamento de Dados. 
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3 MERCADO BRASILEIRO DO VIDRO E SUA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

   

Segundo Alucci (2001), os fatores básicos para definição da especificação dos 

vidros são o Fator Solar (dada pela soma das parcelas de transmissão direta pelo vidro mais a 

parcela da energia absorvida e reirradiada para o interior) mínimo e a Transmissão Luminosa 

(porcentagem de luz visível incidente na direção normal ao plano do vidro) máxima. Porém, 

considerando-se que quando o vidro recebe a radiação solar, ele responde diferentemente em 

cada região do espectro, deve-se adotar outros fatores de análise, como o Coeficiente de 

Sombreamento (índice de energia solar admitida pelo vidro por radiação), e Valor U (índice 

de transferência de calor por condução nas condições de inverno ou verão). 

Os maiores produtores de vidro plano, para a construção civil no mercado brasileiro são: a 

Guardian Brasil Vidros Planos Ltda. e a Cebrace Cristal Plano Ltda.  

A Cebrace é atualmente a maior fabricante de vidro float da América do Sul e 

foi formada em 1974 em Jacareí, SP, com o nome de Companhia Brasileira de Cristal, de uma 

joint-venture entre o grupo inglês Pilkington e o grupo francês Saint-Gobain, duas das 

maiores empresas produtoras do mundo. 

A  Pilkington é detentora da marca Blindex, e foi a empresa que criou o vidro 

Float em 1952. O grupo está presente em mais de 25 países, e tem a maior participação de 

mercado nos produtos para construção civil e indústria automobilística. 

A Saint-Gobain está no Brasil desde 1937 e é uma das maiores produtoras 

mundiais nos segmentos de construção civil, automóveis e especiais (eletrodomésticos, vidros 

antifogo, vidros ópticos). 

A empresa possui hoje quatro unidades fabris: duas em Jacareí (SP), uma em 

Caçapava SP (inaugurada em 1989), e uma Unidade em Barra Velha (SC). A fábrica de Barra 

Velha tem capacidade para produzir 200 mil toneladas/ano de vidros incolores e coloridos em 

espessura de 02 a 12 mm além de uma linha de vidros refletivos pirolíticos. 

Em novembro de 1982, iniciou atividades através da primeira linha de vidro 

float no Brasil, processo de fabricação avançado que garante ao material ausência de distorção 

óptica. Em 1989 iniciou a linha de vidro refletivo, utilizando o processo de metalização 

pirolítico ou on line, e em 1996 foi inaugurada a linha de vidros refletivos, utilizando o 

processo de metalização a vácuo ou off-line. Neste mesmo ano, a razão social da empresa foi 

alterada para Cebrace Cristal Plano Ltda. Em 1999 foi inaugurada a linha de vidros laminados 
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para construção civil em Jacareí. Em 2003 foi lançado o CEB 130VI, que é um vidro para 

controle solar com a exclusiva metalização de alta-performance verde sob substrato incolor. 

Em 2005 é inaugurada a linha de vidros refletivos on-line Reflectafloat em Barra Velha - SC. 

Em 2006 são lançados os vidros para aplicações especiais BioClean, auto-limpante e 

Optiview,anti-reflexo.  

 

Os produtos fornecidos pela Cebrace, para a construção civil são: 

1) Vidro Cristal Comum - Float  

O Cristal Float é um vidro plano com espessura uniforme e massa homogênea. É 

aplicado nos diferentes segmentos e pode ser: laminado, temperado, curvo, serigrafado 

e usado em duplo envidraçamento. 

2) Laminado 

 Simples - duas lâminas de vidro intercaladas por uma ou mais películas de PVB. 

 Múltiplo - três ou mais lâminas de vidro intercaladas por duas ou mais películas de 

PVB. 

 Curvo - vidro laminado simples com  curvaturas em raios pré-definidos. 

3) Refletivos  

3.1) Cool Lite 

Vidro refletivo de alta performance, produzido pelo processo de metalização a 

vácuo (off-line). Deve ser utilizado na forma laminada, com a face metalizada em contato 

com a película de PVB ou em duplo envidraçamento, com a face metalizada no interior da 

composição insulada. 

Segundo a Cebrace, o produto oferece as seguintes vantagens: 

1. Performances diferenciadas para controle solar em relação à trasmissão e à reflexão de 

luz e calor, além de baixos coeficientes de sombreamento. Redução em até 80% da 

passagem de calor por radiação solar para o interior do ambiente, garantindo excelente 

isolamento térmico; 
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2. Barreira de até 99,6% contra os raios UV (quando laminado). 

3. Economia no consumo de energia elétrica pela diminuição do uso do ar condicionado, 

conseqüência do controle térmico que o vidro proporciona. 

4. Controle da luminosidade incidente no vidro: sensação de conforto ao usuário e 

racionalização no uso da luz elétrica. 

Alguns dados do produto, monolítico: 

CORES CÓD ESPESS 

(mm) 

FATORES 

LUMINOSOS 

(%) 

FATORES 

ENERGÉTICOS (%) 

FATOR 

SOLAR 

(%) 

U 

VALOR 

VERÃO 

W/m².°C 

COEF. 

SOBREAM. 

HEAT 

GAIN 

W/m² 

TRAS. REFL. TRANS. REFL. ABS. 

PRATA 

NEUTRO 

114PN 4 14 33 13 29 58 26,6 5,02 0,31 231 

PRATA 120PR 4 20 25 17 24 60 29,5 4,90 0,34 252 

VERDE 130VI 4 30 33 32 22 46 43,5 5,65 0,5 359 

Fonte: Extraído de Catálogo Cebrace. Disponível em: http://www.cebrace.com.br/. Acesso em 

22/07/2009. 

Alguns dados do produto, laminado, com PVB incolor e Float incolor: 

 

CORES CÓD ESPESS 

(mm) 

FATORES 

LUMINOSOS 

(%) 

FATORES 

ENERGÉTICOS (%) 

FATOR 

SOLAR 

(%) 

U 

VALOR 

VERÃO 

W/m².°C 

COEF. 

SOBREAM. 

HEAT 

GAIN 

W/m² 

TRAS. REFL. TRANS. REFL. ABS. 

PRATA 

NEUTRO 

114PN 

4.4.1 

8 14 43 12 34 54 26,8 6,17 0,308 242 

PRATA 120PR 

4.4.1 

8 20 30 14 25 58 30,5 6,20 0,350 269 

VERDE 

INTENSO 

130VI 

4.4.1 

8 30 37 27 22 48 40,8 6,10 0,470 344 

Fonte: Extraído de Catálogo Cebrace. Disponível em: http://www.cebrace.com.br/. Acesso em 

22/07/2009. 
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3.2) Reflecta Float 

Recebem a aplicação de finas camadas refletivas de alta resistência em uma de 

suas superfícies, atribuindo desempenho superior quanto à redução do calor e da luz que 

penetra no ambiente. É  produzido por um processo de metalização on-line ou pirolítica, cuja 

formação da camada refletiva ocorre durante a fabricação do vidro float por deposição 

química gasosa. Esse processo garante maior resistência à camada, sendo recomendado para 

aplicações que exijam maior resistência à camada refletiva. 

Quadro de performance do Reflecta Float: 

PRODUTO REFLECTA FLOAT 

INCOLOR 

REFLECTA FLOAT 

VERDE 

ESPESSURA 4 4 

LUZ VISÍVEL TL (%) 34 28 

RL EXT 47 37 

ENERGIA SOLAR ABS (%) 22 54 

FS (%) 49,8 40 

CS 0,572 0,46 

OUTROS FATORES US W/m².°C 4,35 5,8 

RHG W/m² 395 335,04 

Fonte: Extraído de Catálogo Cebrace. Disponível em: http://www.cebrace.com.br/. Acesso em 

22/07/2009. 

3.3) Eco Lite 

É um vidro de controle solar com baixa reflexão, transparência e conforto 

térmico. Possibilita a redução da entrada de calor no ambiente ao mesmo tempo em que 

controla a transmissão luminosa, tudo com uma reflexão quase tão pequena quanto a de um 

vidro comum.  

Segundo a Cebrace, as vantagens deste produtos são: 

 Possui quase a mesma relfexão do vidro comum, minimizando o aspecto espelhado da 

fachada 

 Produto 100% nacional 
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 Pronta entrega 

 Produto Premium 

 Apresenta uma barreira contra raios UV 

 Reduz em 52% a passagem de calor para o ambiente interno (dados monolítico), 

minimizando assim o uso do ar condicionado 

 Tem transmissão luminosa acima de 50%  

Características espectro-fotométricas de vidros monolíticos 

PRODUTO ECO LITE 

INCOLOR 

ECO LITE VERDE 

ESPESSURA 4 4 

LUZ VISÍVEL TL (%) 60 60 

RL EXT (%) 8 9 

RL INT (%) 13 12 

ENERGIA SOLAR ABS (%) 36 57 

FS (%) 66 50 

CS 0,75 0,58 

OUTROS FATORES US W/m².°C 5,80 5,80 

RHG W/m² 518 411 

Fonte: Extraído de Catálogo Cebrace. Disponível em: http://www.cebrace.com.br/. Acesso em 

22/07/2009. 
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Recentemente, a Cebrace lançou dois produtos de alto desempenho, de baixa 

emissividade (low-e) . O Eco Lite SKN e o Eco Lite KNT. 

O Eco Lite SKN é indicado para projetos que exigem alta performance em 

controle térmico e luminosidade máxima. É produzido pela deposição de uma camada de 

óxidos metálicos através de pulverização a vácuo, realizada sobre vidro transparente. 

 

PRODUTO ECOLITE SKN ECO LITE SKN 

DUPLO 

COR MASSA INCOLOR INCOLOR 

CONFIGURAÇÃO LAMINADO 4.4.1 DUPLO 6.12.6 

ESPESSURA TOTAL 8 24 

FATORES LUMINOSOS    

TL % 51 50 

RL EXT % 18 18 

RL INT % 20 20 

FATORES ENERGÉTICOS   

TE % 24 24 

RE EXT % 37 33 

RE INT % 36 35 

ABS % 40 44 

FS % 34 28 

CS 0,388 0,321 

OUTROS FATORES   

TUV % 1 9 

U w/m²°C 5,67 1,61 

RHG w/m 297 217 

Fonte: Extraído de Catálogo Cebrace.  

 

O Eco Lite KNT também possui propriedades de controle solar, baixa 

emissividade (low-e) e aparência neutra, com a vantagem de ser temperável. Assim como o 
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SKN, é produzido pela deposição de uma camada de óxidos metálicos através de pulverização 

a vácuo, porém pode ser realizada sobre vidro transparente ou colorido. É disponível nas 

cores verde ou azul, além do incolor. É um produto muito resistente podendo ser laminado ou 

temperado. Combina baixo fator solar e alta transmissão luminosa. 

PRODUTO ECOLITE KNT ECO LITE KNT 

DUPLO 

COR MASSA VERDE VERDE 

CONFIGURAÇÃO LAMINADO 4.4.1 DUPLO 6.12.6 

ESPESSURA TOTAL 8 24 

FATORES LUMINOSOS    

TL % 42 39 

RL EXT % 14 13 

RL INT % 10 10 

FATORES ENERGÉTICOS   

TE % 23 20 

RE EXT % 11 9 

RE INT % 18 18 

ABS % 66 72 

FS % 39 26 

CS 0,448 0,303 

OUTROS FATORES   

TUV % 1 7 

U w/m²°C 5,67 1,89 

RHG w/m 345 213 

Fonte: Extraído de Catálogo Cebrace.  

 

4) Vidro Auto Limpante Bio Clean 

É um vidro autolimpante fabricado pela deposição de uma camada transparente 

de material mineral fotocatalítico e hidrofílico sobre a chapa de vidro incolor. O revestimento 

garante um alto nível de durabilidade. As propriedades mecânicas, térmicas e acústicas do 
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BioClean são idênticas as de um vidro comum. Este vidroaproveita a força dos raios UV e da 

água da chuva para combater de forma eficiente a sujeira e os resíduos que se acumulam no 

exterior da janela (marcas de água, poluentes atmosféricos orgânicos, poeira, borrifos de água 

do mar e resíduos de insetos). O desempenho da ação autolimpante pode variar dependendo 

da quantidade e do tipo de sujeira nos vidros, a exposição total à luz e chuva a qual o vidro 

receberá e a inclinação da janela. Ele deve ser instalado verticalmente ou em uma posição 

inclinada. As vantagens são: 

 Limpeza menos freqüente.  

 Muito mais fácil de limpar.  

 Redução no custo de limpeza de janelas e fachadas.  

 Visão clara através de suas janelas mesmo quando está chovendo.  

 Neutralidade e transparência como se fosse um vidro comum.  

 Uso menos freqüente de detergentes, ajudando a proteger o meio-ambiente.  

 

5) Vidro Anti-Reflexo OptiView 

É um vidro anti-reflexo exclusivamente desenvolvido para redução da reflexão 

para menos de 2% comparado com 7% proporcionado pelo vidro float. Esse vidro especial foi 

criado para aplicações onde a transparência, combinada com um baixíssimo índice de 

refletividade são exigidos. É resultado da combinação entre um vidro, (extra clear) e uma 

camada anti-reflexo produzida com a tecnologia de metalização pirolítica. Bloqueia mais de 

99% dos raios UV e possibilita uma maior passagem de luz para dentro do ambiente.  

Suas vantagens: 

 Visão transparente com alta transmissão de luz e grande redução na reflexão.  

 Uma barreira quase imperceptível entre o objeto e o observador.  

 Reflexão de luz extremamente baixa, menor que 2%.  
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 Alta transmissão de luz, acima de 90%  

 Controle térmico.  

 Bloqueia 99% dos raios UV.  

 Camada refletiva pirolítica, tornando-a resistente. 

Alguns exemplos de especificação finalizada para algumas obras com fornecimento da 

Cebrace. 

Cliente: Minerbo Fuchs Engenharia  

Contato: Sr. Pape 

Tel:  

 

Obra: 

Indaiatuba 

Nome não informado 

Metragem:  

150 X 150 m (prédio) 

Data:  12 / 01 / 09 

 

 

Vidro 1 Reflecta float verde #2 - 4 

mm 

Reflecta float incolor #2  4 

mm 

Intercalário Pvb incolor Pvb verde 

Vidro 2 Float Incolor 6 mm Float verde 6 mm 

TL % Transmissão de luz 28 27 

RL Ext. % Reflexão de luz Externa 40 48 

RL Int. % Reflexão de luz interna 50 38 

TE % Trans. energética/ Calor 23 19 

RE Ext. % Refl. energética externa 22 34 

RE Int. % Refl. energética interna 32 19 

ABS. % Absorção 55 47 

FS % Fator Solar 36 32 

CS Coef. de sombreamento 0,419 0,365 

U W/m
2
K Fator U 5,6 5,6 

RHG W/m
2
 Heat Gain 319 275 

 

 

Cliente: Paulo Lisboa Arquitetura 

Contato: Fábio  

Tel:  

Email:  

Obra: 

Residencial Vista 

Valley 

Metragem:  

 

Data:   

13/11/08 
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Vidro 1 Reflectafloat  

incolor 

#2 - 4 mm 

Cool lite 120 

PR 

#2 - 4 mm 

Cool lite 

130 CZ 

#2 - 4 mm 

Cool lite 

114 PN 

#2 - 4 mm 

Cool lite 130 

VI 

#2 - 4 mm 

Intercalário Pvb inc. Pvb inc. Pvb inc. Pvb inc. Pvb inc. 

Vidro 2 Float inc 4 mm Float inc 4 mm Float inc 4 

mm 

Float inc 4 

mm 

Float inc 4 

mm 

TL % Transmissão de luz 32 17 26 13 30 

RL Ext. % Reflexão de luz Externa 48 26 18 28 32 

RL Int. % Reflexão de luz interna 51 34 31 38 22 

TE % Trans. energética/ Calor 37 13 21 11 27 

RE Ext. % Refl. energética externa 35 25 16 24 20 

RE Int. % Refl. energética interna 34 32 23 31 22 

ABS. % Absorção 29 63 64 65 54 

FS % Fator Solar 44 28 37 27 40 

CS Coef. de sombreamento 0,507 0,323 0,422 0,308 0,463 

U W/m
2
K Fator U 5,67 5,67 5,67 5,67 5,67 

RHG 

W/m
2
 

Heat Gain 367 264 326 256 348 

                                                                                                              

Cliente: Raquel Sanches 

Contato: Raquel 

Tel:  

Email:  

Obra: 

Shopping Mooca 

Metragem:  

2300 m
2 
 

Data:   

11/08/2008 

Vidro 1 Float Incolor 4 mm Bioclean 4 mm 

 

Intercalário Pvb incolor Pvb incolor 

Vidro 2 Eco Lite Verde 

# 3 - 4 mm 

Eco Lite Verde 

# 3 - 4 mm 

TL % Transmissão de luz 53 52 

RL Ext. % Reflexão de luz Externa 18 20 

RL Int. % Reflexão de luz interna 11 12 

TE % Trans. energética/ Calor 30 29 

RE Ext. % Refl. energética externa 15 17 

RE Int. % Refl. energética interna 8 8 

ABS. % Absorção 55 59 

FS % Fator Solar 45 44 

CS Coef. de sombreamento 0,523 0,510 

U W/m
2
K Fator U 5,67 5,67 

RHG W/m
2
 Heat Gain 373 364 

 

Especificações de Vidros                     

Ana Carolina Granado 

11 77178010 
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A Guardian é uma empresa norte-americana fundada em 1932 de atuação em 

mais de 20 países, é um dos líderes na fabricação de vidros para a construção civil, decoração 

e também para o setor automobilístico. Possui instalações fabris no Brasil desde setembro de 

1998, no Rio de Janeiro. Sua capacidade de produção atual é de 625 toneladas métricas por 

dia. Os produtos oferecidos são: 

1. Vidro Cristal Comum - Float 

Possui alta qualidade óptica e está disponível nas cores incolor, verde, fume e 

bronze, nas espessuras de 2mm a 19 mm. As dimensões de chapas variam de acordo com os 

pedidos dos clientes, de 1.605 x 2.200 mm até 3.210 x 6.000. O vidro float pode ser cortado e 

utilizado diretamente em esquadrias e tampos de mesas, ou ser utilizado como matéria-prima 

em processos como: têmpera, laminação, vidros insulados, produção de espelhos, entre 

diversos. 

2. Série Sunguard 

Vidros com eficiência energética e conforto térmico de última geração para 

projetos residenciais, comerciais, industriais, entre outros. Produzido através de uma 

tecnologia própria de patente da Guardian que deposita sobre o vidro várias camadas 

ultrafinas de metais com Silacoat™ process. Esta tecnologia proporciona uma aparência 

uniforme e superior qualidade óptica, além de durabilidade mecânica e química, alta 

transmissão luminosa visível e baixo coeficiente de ganho de calor. Sua principais 

características são: 

 Inteligente bloqueador solar; 

 Conforto térmico e visual para diversos tipos projetos; 

 Uso racional da energia elétrica com redução no consumo diário com uso de ar 

condicionado, aquecedores e iluminação artificial; 

 Filtragem dos raios violeta que danificam acabamentos e mobiliários internos; 

 Cores neutras por transmissão que não alteram as cores da paisagem; 

 Durabilidade; 

 Maior flexibilidade aos projetos; 

 Mais benefícios ao consumidor. 
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Aparência Produto Vidro Externo Vidro 

Interno

Luz Visível 

%

UV % Energia Solar 

Total %

Luz Visível 

Externa %

Luz Visível 

Interna %

Energia Solar 

Total %

Noite de 

Inverno

Dia de 

Verão

Ganho 

Relativo 

Calor

Coef. 

Sombra

CGCS LSG

S ilver S ilver 20 C lear 4 21 0 15 33 23 29 4.35 3.62 243 0.33 0.29 0.72

S ilver B lue-G ray S ilver 32 C lear 4 33 0 25 23 21 19 5.32 4.71 363 0.51 0.44 0.76

G reen Neutral 14 G reen 4 12 0 0 26 41 0 4.47 3.76 221 0.29 0.25 0.48

G reen S ilver 20 G reen 4 19 0 10 27 23 16 4.35 3.62 237 0.32 0.28 0.68

B lue-G reen S ilver 32 G reen 4 30 0 17 19 21 11 5.32 4.71 325 0.45 0.39 0.77

C lear Neutral 14 C lear 6 13 0 0 31 41 0 4.42 3.73 221 0.29 0.25 0.53

S ilver S ilver 20 C lear 6 21 0 15 32 23 27 4.31 3.59 246 0.34 0.29 0.71

S ilver B lue-G ray S ilver 32 C lear 6 33 0 24 22 21 18 5.26 4.66 363 0.51 0.44 0.76

G reen Neutral 14 G reen 6 11 0 0 23 41 0 4.42 3.73 221 0.29 0.25 0.45

G reen S ilver 20 G reen 6 17 0 9 24 23 13 4.31 3.59 233 0.31 0.27 0.64

B lue-G reen S ilver 32 G reen 6 28 0 14 17 21 9 5.26 4.66 312 0.42 0.37 0.76

C lear Neutral 14 L am.  (C lear 4 / C lear 4) 15 0 0 34 31 0 5.70 5.16 252 0.33 0.28 0.54

S ilver S ilver 20 L am.  (C lear 4 / C lear 4) 19 0 14 24 31 30 5.70 5.16 284 0.38 0.32 0.58

S ilver B lue-G ray S ilver 32 L am.  (C lear 4 / C lear 4) 34 0 24 16 19 21 5.70 5.16 363 0.50 0.44 0.77

G reen Neutral 14 L am.  (G reen 4 / C lear 4) 14 0 0 28 30 0 5.70 5.16 268 0.35 0.30 0.45

G reen S ilver 20 L am.  (G reen 4 / C lear 4) 17 0 10 20 31 16 5.70 5.16 284 0.38 0.33 0.51

B lue-G reen S ilver 32 L am.  (G reen 4 / C lear 4) 30 0 16 13 19 12 5.70 5.16 334 0.46 0.39 0.76

Neutral G ray Neutral 40 L am.  (C lear 4 / C lear 4) 40 0 26 20 13 25 5.70 5.17 333 0.46 0.40 0.98

R oyal B lue R oyal B lue 40 L am.  (C lear 4 / C lear 4) 35 0 25 28 23 28 5.70 5.16 324 0.45 0.39 0.91

C risp S ilver Neutral P lus  50 L am.  (C lear 4 / C lear 4) 47 0 0 26 20 0 5.70 5.16 325 0.44 0.38 1.24

L ight B lue L ight B lue 63 L am.  (C lear 4 / C lear 4) 66 0 48 10 7 15 5.70 5.16 466 0.68 0.59 1.13

C lear Neutral 70 L am.  (C lear 4 / C lear 4) 73 0 0 9 9 0 5.70 5.15 473 0.68 0.59 1.24

G reen G ray Neutral 40 L am.  (G reen 4 / C lear 4) 35 0 18 17 13 13 5.70 5.16 322 0.45 0.39 0.92

Aquamarine R oyal B lue 40 L am.  (G reen 4 / C lear 4) 32 0 17 23 23 15 5.70 5.16 310 0.43 0.38 0.85

G reen S ilver Neutral P lus  50 L am.  (G reen 4 / C lear 4) 42 0 0 22 19 0 5.70 5.16 331 0.45 0.39 1.09

B lue-G reen L ight B lue 63 L am.  (G reen 4 / C lear 4) 60 0 33 9 6 8 5.70 5.16 403 0.58 0.50 1.19

G reen Neutral 70 L am.  (G reen 4 / C lear 4) 65 0 0 9 8 0 5.70 5.16 416 0.59 0.51 1.29

G ray Neutral P lus  L am.  (G ray 4 / C lear 4) 29 0 0 13 19 0 5.70 5.16 309 0.42 0.36 0.81

G ray Neutral 70 L am.  (G ray 4 / C lear 4) 45 0 0 7 7 0 5.70 5.16 410 0.58 0.50 0.91

C lear S uperNeutral L am.  (C lear 4 / C lear 4) 69 0 31 11 11 36 5.70 5.16 334 0.47 0.40 1.70

G ray S uperNeutral L am.  (C ris talG ray 4 / C lear 4) 55 0 25 8 10 22 5.70 5.16 333 0.46 0.40 1.37

C lear Neutral 14 C lear 6 C lear 6 12 0 0 31 41 0 2.23 2.33 155 0.21 0.18 0.67

S ilver S ilver 20 C lear 6 C lear 6 19 0 12 32 27 27 2.18 2.28 183 0.26 0.22 0.84

S ilver B lue-G ray S ilver 32 C lear 6 C lear 6 30 0 20 23 25 18 2.53 2.66 274 0.40 0.34 0.88

G reen Neutral 14 G reen 6 C lear 6 10 0 0 23 41 0 2.23 2.33 141 0.19 0.17 0.62

G reen S ilver 20 G reen 6 C lear 6 16 0 8 24 27 13 2.18 2.28 158 0.22 0.19 0.84

B lue-G reen S ilver 32 G reen 6 C lear 6 25 0 12 18 25 10 2.53 2.66 215 0.30 0.26 0.97

Neutral G ray Neutral 40 C lear 6 C lear 6 40 0 25 20 12 22 1.87 1.89 245 0.37 0.32 1.24

R oyal B lue R oyal B lue 40 C lear 6 C lear 6 38 0 24 24 18 24 1.79 1.79 239 0.36 0.31 1.21

C risp S ilver Neutral P lus  C lear 6 C lear 6 50 0 28 28 18 36 1.70 1.67 253 0.38 0.33 1.51

L ight B lue L ight B lue 63 C lear 6 C lear 6 62 0 43 15 12 15 1.96 2.01 386 0.59 0.51 1.20

C lear Neutral 70 C lear 6 C lear 6 69 0 0 12 12 0 1.88 1.90 401 0.61 0.53 1.31

G reen Neutral 40 G reen 6 C lear 6 36 0 16 16 12 10 1.87 1.89 187 0.27 0.24 1.39

Aquamarine R oyal B lue 40 G reen 6 C lear 6 32 0 15 19 17 12 1.79 1.79 177 0.26 0.23 1.39

G reen Neutral P lus  50 G reen 6 C lear 6 42 0 18 21 18 13 1.70 1.67 194 0.29 0.25 1.67

B lue-G reen L ight B lue 63 G reen 6 C lear 6 52 0 26 12 12 8 1.96 2.10 262 0.39 0.34 1.51

G reen Neutral 70 G reen 6 C lear 6 58 0 0 10 11 0 1.88 1.90 281 0.42 0.36 1.61

G ray Neutral P lus  50 G ray 6 C lear 6 24 0 16 10 17 17 1.70 1.67 178 0.26 0.23 1.05

G ray Neutral 70 G ray 6 C lear 6 34 0 0 6 10 0 1.88 1.90 278 0.41 0.36 0.94

C lear Neutral 70 C lear 6 C lear 6 69 0 0 12 12 0 1.88 1.90 464 0.71 0.61 1.13

G reen Neutral 70 G reen 6 C lear 6 58 0 0 10 11 0 1.88 1.90 312 0.47 0.40 1.44

G ray Neutral 70 G ray 6 C lear 6 34 0 0 6 10 0 1.88 1.90 315 0.47 0.41 0.82

B ronze Neutral 70 B ronze 6 C lear 6 41 0 0 7 10 0 1.88 1.90 329 0.49 0.42 0.97

C lear S uperNeutral 54 C lear 6 C lear 6 54 0 23 13 18 33 1.65 1.62 216 0.32 0.28 1.90

C lear S uperNeutral 68 C lear 6 C lear 6 68 0 33 11 12 31 1.66 1.62 285 0.43 0.38 1.79

G ray S uperNeutral 54 C ris talG ray 6 C lear 6 38 0 17 9 17 16 1.65 1.62 179 0.26 0.23 1.65

G ray S uperNeutral 68 C ris talG ray 6 C lear 6 49 0 23 8 11 15 1.66 1.62 226 0.34 0.30 1.63

G reen S uperNeutral 68 G reen 6 C lear 6 57 0 23 10 10 10 1.66 1.62 264 0.40 0.35 1.63

G ray S uperNeutral 68 G ray 6 C lear 6 33 0 18 6 9 17 1.66 1.62 225 0.34 0.30 1.12

B ronze S uperNeutral 68 B ronze 6 C lear 6 41 0 20 7 9 17 1.66 1.62 240 0.36 0.37 1.28

B lue S uperNeutral 68 B lue 6 C lear 6 43 0 18 8 9 8 1.66 1.62 245 0.37 0.32 1.32

L ight S ilver AG  43 C lear C lear 41 0 23 30 15 33 1.73 1.68 224 0.33 0.29 1.39

G reen AG  43 G reen C lear 34 0 15 23 14 14 1.78 1.74 175 0.26 0.23 1.51

L ight S ilver AG  43 L am.  (C lear / C lear) 43 0 25 29 11 35 5.68 5.15 305 0.42 0.36 1.18

G reen AG  43 L am.  (G reen / C lear) 38 0 18 24 11 17 5.68 5.15 309 0.43 0.37 1.04

Valor-US ubs trato Transmis s ão R eflexão

  Copyright © 2008 Guardian Industries Corp. Todos os direitos reservados  

Disponível em: 

http://sa.pt.sunguardglass.com/SunguardProducts/PerformanceComparisonTool/pctPrint/inde

x.htm?productseries=&language=PT&region=SA&color=Any&visiblelighttransmission=Any

&solarheatgain=Any&order=ASC&sort=&selectedproducts . Acesso em: 22/07/2009. 
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3. Satindeco 

Este produto possui maior versatilidade, podendo ser bisotado, temperado, 

curvado, serigrafado, espelhado, laminado e insulado. É um vidro acidado, com textura 

acetinada e uniforme que facilita a limpeza e a retenção de impurezas. 

SATIN DECO (4mm) LUZ INCIDENTE SOBRE 

LADO ACIDADO 

LUZ INCIDENTE SOBRE 

LADO NÃO ACIDADO 

TRANSM. LUMINOSA (%) 91,5 85,5 

REFLEXÃO LUMINOSA (%) 7,8 8 

TRANSM. UV (%) 65,1 60,1 

TRANSM. SOLAR DIRETA (%)  84,7 79,7 

REFLEXÃO SOLAR DIRETA 

(%) 
7,3 7,3 

FATOR SOLAR 0,87 0,83 

 

4. Ultra White 

Este cristal possui baixos teores de ferro em sua composição, e assegura a 

maior transparência em vidro no mercado. O Guardian UltraWhite é muito utilizado nas 

aplicações de pintura ou serigrafia em que se deseja fidelidade de cor, como em “spandrels” 

(área de painéis de vidro usada para ocultar componentes estruturais das construções). 

Segundo a Guardian, a seleção do vidro deve ser feita também com a 

visualização e avaliação das amostras de vidro. Para isso, deve-se considerar a sua cor 

refletida na luz externa e natural, e um fundo preto. A cor da imagem refletida na superfície 

do vidro é a verdadeira cor refletida da amostra. A análise deve ser feita em diferentes horas e 

condições do dia. 

Segundo o Eng° Nelson Firmino, fissuras e ruptura dos vidros podem ocorrer 

por Stress térmico. Para evitar tal patologia, ele recomenda a observação de diversos fatores 

como: 

 Localização do edifício e a direção do sol em relação à posição dos vidros; 

 Incidência de sombras localizadas; 

 Ar condicionado incidindo sobre os vidros 

 Uso de persianas ou cortinas 

 Tipo do sistema de esquadria adotado 
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 Tipo de vidro, espessura adequada e área, além do acabamento de bordas e 

qualidade 

 Manuseio do vidro. 

 

Para avaliar a qualidade e desempenho dos vidros, o Eng° Nelson considera a 

seguinte tabela, que mostra a máxima grandeza dos defeitos permitidos para vidro recozido 

float (a distância mínima permitida entre defeitos é de 100mm): 

DEFEITO ZONA CENTRAL ZONA PERIFÉRICA 

CAVIDADE NÃO PERMITIDO NÃO PERMITIDO 

FENDA 1,5 mm 2,5 mm 

FIO DE CABELO 200 mm 350 mm 

LASCADO NÃO EXISTE COMP. 10 mm, LARG 6 mm, 

PROF.1 mm 

RISCO LEVE 50 mm 100 mm 

RISCO PROFUNDO 5 mm 10 mm 

TRINCA NÃO PERMITIDO NÃO PERMITIDO 

 

Definições dos tipos de defeitos mais comuns encontrados: 

 Cavidade: pequena depressão na face da chapa de vidro; 

 Fenda: defeito superficial de certa profundidade e sensível ao tato; 

 Fio de cabelo: arranhão superficial, geralmente não sensível à unha; 

 Lascado: depressão irregular deixada por destaque de partícula (lasca) de vidro junto à 

aresta; 

 Risco leve: arranhão superficial sensível à unha; 

 Risco profundo: arranhão acentuado que deixa aspecto opaco; 

 Trinca: rachadura na borda do vidro, maior que 0,5mm. 

 

Ainda segundo Eng° Nelson, a determinação da espessura total do vidro 

aparado nos quatro bordos é feita pela seguinte fórmula: 
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Sendo: 

e = espessura em mm. 

s =  área em m² 

p = pressão em pascais (força devido ao vento na construção civil, que em SP é adotado em 

média, 1500Pa, e no RS 1800Pa) 

C = coeficiente (depende do tipo de vidro – temperado 0,9; monolítico 1,0; laminado 1,3 e 

laminado temperado 1,0 ). 
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4 ESTUDO DE CASO – ELDORADO BUSINESS TOWER 

 

Edifícios empresariais de alto padrão que estão sendo construídos na cidade de 

São Paulo visam a sustentabilidade. As certificações ambientais, como o LEED (Leadership 

in Energy and Environmental Design) são cada vez mais procurados. A maioria destes 

edifícios possui fachadas com grandes áreas envidraçadas. Os vidros de alta eficiência 

energética estão sendo utilizados em larga escala.  

Uma das obras recentes que se destaca é o Eldorado Business Tower, situado na Marginal 

Pinheiros, São Paulo, inaugurado em novembro de 2007. O Edifício foi projetado pelo 

escritório Aflalo & Gasperini Arquitetos. Possui acesso pelas avenidas Nações Unidas e 

Rebouças. Este edifício foi pré-certificado pelo sistema LEED, com a classificação máxima, 

chamada Platinum. A área total construída do edifício é de 118.204,10 m², sendo 58,5mil m² 

de área privativa. Sua altura é de 144 metros e 33 pavimentos-tipo, com áreas variando entre 

1.950 e 2.004 metros quadrados.  A vedação de fachada foi inteiramente executada em vidros 

especiais.  O edifício está integrado ao Shopping Eldorado por uma passarela de 103 metros 

de extensão, de 3 metros de largura e pé-direito de 2,70. 

Em sua fase de projeto, foram realizados dois ensaios. Um deles o de túnel de 

vento, do Laboratório de Aerodinâmica das Construções, na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, utilizando-se um modelo em tamanho reduzido, para dimensionamento 

estrutural, de perfis, ancoragens e ligas de alumínio. Este ensaio é recomendado pela NBR 

6.123, é o método mais indicado para obtenção das pressões de vento em uma edificação de 

grande porte e para o dimensionamento dos caixilhos, de suas ancoragens, e escolha das ligas 

de alumínio a serem utilizadas, pois possibilita a simulação das situações que o método 

teórico não prevê. Os resultados do ensaio mostraram zonas de alta pressão de 2 mil pascals 

nas regiões próximas ao nível do terreno. Nos testes por regiões das fachadas, as pressões 

resultantes variaram entre mil a dois mil e trezentos pascals. Para realização dos ensaios, o 

laboratório analisa o projeto e define o tipo de estudo. Assim o modelo é projetado e 

executado. Os testem permitem o prognóstico de pressões, tensões, deformações, 

deslocamentos e características das vibrações, avaliação de requisitos estruturais, a influência 

do vento nas ventilações e climatizações, e monitoramento da resposta do vento em estruturas 

reais. 

O outro ensaio realizado foi o de desempenho dos caixilhos de alumínio, 

utilizando-se um protótipo em escala natural. Sobre ele foram aplicadas as pressões obtidas no 

outro ensaio, do túnel de vento, segundo critérios da NBR 10.821. Este ensaio foi realizado na 
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Câmara Vermelha, da ITEC (Instituto Tecnológico da Construção Civil). Foram observados 

fatores como a permeabilidade ao ar, estanqeidade à água e deformação sob máximas 

pressões de vento. A localização da obra é bastante favorável à pressão dos ventos, e a 

pressão de ensaio informada (pressão positiva) foi de 2300 Pa. Já a pressão negativa foi de 

2100 Pa, verificando condições extremas, muito acima do usual, pois fornece a maior pressão 

que pode ocorrer em 50 anos, ou a máxima pressão no prazo de recorrência de 100 anos. O 

desempenho do sistema em relação à estanqueidade e a carga de vento, estão acima das 

exigências da Norma Brasileira. 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.arcoweb.com.br/tecnologia/lac-ensaios-de-cargas-de-vento-eldorado-

business-10-07-2008.html. Acesso em: 02/agosto/2009. 
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Os ensaios em túnel de vento resultaram em economia para o projeto da estrutura 

 

Tanto as forças globais como os momentos torçores obtidos no estudo foram menores do que 

as correspondentes grandezas indicadas pela NBR 6.123 
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Modelo reduzido do Eldorado Business Tower, no túnel de vento do laboratório de 

aerodinâmica das construções  

 

O LAC desenvolve atividades nas áreas de aplicações industriais, pesquisa e ensino em 

engenharia do vento desde a década de 1970 

 

Imagens disponíveis em: http://www.arcoweb.com.br/tecnologia/lac-ensaios-de-cargas-de-

vento-eldorado-business-10-07-2008.html. Acesso em: 02/agosto/2009. 

 

Inicialmente, o projeto previa como revestimento de fachada um granito 

branco. Como este material possui alto índice de absorção de água e grande necessidade de 

manutenção por sua baixa resistência às intempéries e agressões do meio, a escolha inicial foi 

alterada. O material escolhido foi o vidro branco Extra Clear com espessura variando entre 6 

e 8 mm, linha especial da Glassec Vidros de Segurança Ltda., semi-temperada, com pintura 
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cerâmica serigrafada especial, que penetra capilarmente no vidro, e proporciona proteção 

térmica, além da cor branca desejada pelo arquiteto, além de evitar a retenção de poluentes, 

facilitando a manutenção da cor clara e sua limpeza. Os produtos especiais da Glassec são 

compostos de matéria-prima especiais que geram características e especificações 

diferenciadas. No caso do Extra Clear, o vidro é mais claro e transparente que o padrão, pois 

sua massa contém menos adição de ferro, sendo ideal para vidros com bordas aparentes e 

serigrafados.  

A ausência do ferro em sua composição elimina o tom esverdeado. Sua 

característica reforça e assegura a fidelidade do tom da tinta aplicada sem o comprometimento 

do resultado final. Pode ser laminado, temperado, duplo insulado e serigrafado. As espessuras 

possíveis do vidro monolítico são: 4, 6, 8 e 10mm.  

Os vidros verdes escolhidos foram os vidros refletivos de alto desempenho 

SUNERGY, da Glaverbel, um vidro foto-térmico incolor transparente com o mínimo de 

refletividade externa, que filtra o máximo de calor incidente. Este vidro é classificado como 

Low-e, pois tem a capacidade de refletir ou absorver grande parte da radiação infravermelha 

(ou seja calor incidente, que entra apenas 30%) e transparência à luz visível (neste caso, o 

vidro deixa passar 75% da claridade), sem causar grande reflexão das radiações luminosas. A 

sua alta taxa de transmissão luminosa faz com que a utilização deste vidro possibilita grande 

economia na iluminação artificial, podendo até mesmo eliminá-la durante o dia, nos grandes 

vãos. Além disso, apesar do custo destes vidros serem bastante elevados (100% mais caros), a 

economia ma carga térmica chegou a 33%, reduzindo os custos com a climatização. Para as 

frentes de vigas foi utilizado o vidro monolítico de oito milímetros, serigrafado com tinta mais 

escura. 

Segundo o diretor da empresa Glaverbel, Sr. Erwin Galtier: 

“É importante frisar que  uma das grandes características do vidro SUNERGY é poder   ter a 

camada  baixo emissiva Low-e exposta, ou seja,  ele impede a frigoria de sair do ambiente.” 

 

O vidro Sunergy é um vidro de controle solar, pode ser laminado ou 

monolítico, possui aparência neutra com baixa reflexão, proporciona altos níveis de luz 

natural e grande isolamento térmico, como mostra o quadro comparativo de performance 

energética do Sunergy  a seguir, sendo destacados em negrito os vidros utilizados no Eldorado 

Business Tower: 
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 Coef. ganho 

devido à 

transmissão 

direta da 

radiação  

(heat gain 

co-efficient) 

Condutância 

térmica 

superficial 

(U-Value) 

w/m².k 

Transmitância 

UV (%) 

Transmitância 

de luz visível 

(%) 

Reflectância 

de luz 

visível 

externa (%) 

Reflectância 

de luz 

visível 

interna (%) 

comum 6mm 0,81 5,8 57 88 7 7 

Sunergy 6 Neutral 0,59 4,1 46 68 9 10 

Sunergy Green  6 0,42 4,1 16 56 7 9 

duplo comum  (6 + 

vão 12+ 6) 

0,69 2,7 40 78 13 13 

duplo Sunergy 

(4Neutral + vão 12 + 

4Clear ) 

0,52 1,9 37 62 12 16 

duplo Sunergy (6 

Green + vão 12 + 

6Clear) 

0,33 1,9 13 50 10 15 

 

Fonte: Extraído de Catálogo Sunergy Glass. Disponível em: 

www.nationalglass.com.au/catalogues/NG_Sunergy_Brochure.pdf. Acesso em: 01/set/2009. 

 

O sistema de fachada utilizado foi o unitizado, que consiste num sistema 

modular de painéis inteiriços. O sistema foi composto por 90 módulos e apenas quatro perfis 

de alumínio. Este sistema evita desperdícios de materiais e proporciona grande rapidez na 

instalação, reduzindo o tempo de construção. Por esta causa, é um sistema reconhecido como 

o avanço tecnológico mais importante na produção de fachadas-cortina. Permite o uso de 

outros materiais além do vidro, como as pedras e o alumínio. Há possibilidade que o conjunto 

seja entregue ao canteiro, praticamente pronto para a sua instalação, já que o caixilho é 

integralmente produzido na fábrica, com gaxetas, borrachas, acessórios e também os vidros 

colados. Este sistema foi utilizado pela primeira vez no país, em 2001, no edifício Bank 

Boston, em São Paulo. 

 

A modulação das placas de vidro utilizada foi de 76cm na horizontal, e na 

vertical, variando entre 1,50 a 3,50m. Já os painéis medem 3,80m de altura e até 3,50m de 

largura, pesando até 1.200 kg. Foram no total, 3.600 painéis. Sua fixação é feita com gaxetas 
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de neoprene e silicone estrutural (para fixação interna), nos próprios andares, através de 

ancoragens nas bordas das lajes, levando apenas em torno de 6 minutos. O sistema forma três 

barreiras de estanqueidade e duas câmaras de compensação, evitando qualquer possibilidade 

de entrada de água para o interior. A primeira linha absorve a pressão exterior, a segunda 

reduz o que resta desta pressão, e a última é de segurança. Para garantir sua estanqueidade, foi 

utilizada nasjuntas entre os caixilhos, uma espuma polimérica expansiva alemã, que foi 

aplicada manualmente, com expansão controlada para manter a linearidade.. Todo o sistema 

foi produzido pelo sistema EFSK, da empresa alemã Schüco. Usinagens simplificadas e o 

número reduzido de encaixes possibilitaram rapidez na fabricação dos quadros. 

Nas aberturas foram utilizados os vidros verdes, e vidros brancos sobre os 

fechamentos em alvenaria e estruturas de concreto, totalizando 35 mil m² em caixilhos , sendo 

32 mil m² de vidro, executados em oito meses, porém o planejamento total durou três anos. 

Apesar da baixa transmissão de calor dos vidros brancos, as áreas opacas da fachada possuem 

fechamento interno em painéis dry-wall. O projeto inicial previa uma fachada pré moldada, 

que foi alterada p/ o sistema “stick”. Este sistema exige que a maior parte da montagem seja 

feita na obra, e também o uso de balancins. Além disso, neste sistema, a dilatação entre a 

estrutura, travessas e os caixilhos ocorre de maneira integrada, facilitando a entrada de água 

em relação ao sistema unitizado, que trabalha as movimentações dentro de cada andar, 

isoladamente. Existem encaixes e ligações elásticas que permitem movimentações verticais e 

horizontais. 

Um outro sistema é o Sistema Híbrido, ou Sistema Coluna-folha, que é 

derivado do “Stick” e do Unitizado. A infra estrutura principal formada por colunas é 

instalada, seguida das folhas, que podem compor uma unidade ou mais unidades verticais. 

Neste sistema, não há travessa fixada à coluna, diminuindo trabalho tanto na fábrica, quanto 

em obra. Sua instalação não requer equipamentos especiais. 
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Fachada Stick       Sistema Unitized       Sistema Híbrido 

(Fonte:TECHNÉ n° 122 mai/2007) 

Exemplo de aplicação do Sistema Stick 

 

Edifício Faria Lima Square 

Foram utilizados os vidros Sun Guard Silver 20, on Green, com PVB de alta 

performance, 11 mm, da Guardian com vedação em gaxetas de EPDM com canto 

vulcanizadas por injeção. Segundo a arquiteta Maria de Fátima Rodrigues Alves, da Collaço 

& Monteiro, o projeto inicial, que previa a fachada principal toda envidraçada, foi alterado 

após estudos de sombreamento e cálculo de redução do ar condicionado. A solução foi trazer 

os pilares para a fachada e diminuição da área envidraçada em sua fachada demaior incidência 

slar. Foram aplicados duas modulações de “Stick”. No pavimento-tipo foi usado vidro 

reflexivo, garantindo conforto térmico e acústico, e no térreo, o vidro incolor laminado, 

temperado para um melhor destaque e visibilidade do lobby. 

 

Exemplo de aplicação do Sistema Híbrido 

 

MPM – Edifício Brigadeiro I 

Foram utilizados os vidros na fachada principal, o laminado refletivo prata, 9 

mm; no átrio, laminado incolor, 11 mm; no último vão da cobertura, laminado refletivo prata, 

11 mm; no caixilho entre vãos, laminado refletivo prata, 8 mm e 9 mm, da Glassec. A 

vedação com gaxetas de EPDM e fitas vedadoras. Segundo o arquiteto Sergio Assumpção, a 

escolha do vidro como material para a fachada se deu pelo tipo do edifício e suas qualidades, 

como possibilidade de iluminação, variedade de cores e textura, além da necessidade de 
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esconder quatro pilares, dando leveza ao edifício.As vantagens de vedação e montagem 

condicionaram a  escolha do sistema híbrido, pela Alumínios do Brasil. 

 

Finalmente, a definição do sistema unitizado para o projeto do edifício 

Eldorado foi determinada pelo grande volume e prazo curto. Estes fatores criaram a 

necessidade do planejamento da produção e também da logística. No canteiro de obras foi 

desenvolvido uma fábrica com centro de usinagem importado da Itália. Todos os vidros 

receberam na fábrica, tratamento polimerizado, com aplicação de produto hidrofóbico 

formando uma camada multi-molecular de espessura inferior a um mícron, aplicado sobre o 

material, que trouxe facilidade de limpeza, pois elimina micro-rugosidades e reduz a retenção 

de água e a penetração de impurezas, e facilita a manutenção, e reduz o consumo de água para 

sua limpeza. Os vidros verdes utilizados são espelhados, e possuem camadas únicas com 

espessuras variando entre 11 e 15m. A luminosidade barrada e o calor retido são ambos, de 

apenas 30%. O sistema de esquadria adotado é totalmente estanque, fixo, o que evita perdas 

térmicas e a entrada da poluição, proporcionando grande eficiência energética do ar 

condicionado. A relação WWR do edifício, para todas as fachadas é de 40% de áreas 

translúcidas para 60% de opacas. 

 

 

Implantação 
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Disponível em: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aflalo-amp-gasperini-arquitetos-

edificio-de-29-05-2008.html. Acesso em: 12/ago/2009. 
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Vistas das Fachadas Sudoeste e Sudeste do Edifício.  

 

Dados climáticos da Cidade de São Paulo 

 

Latitude: 23°37’ 

Longitude: 46°39’ 

Altitude: 802 m  

 MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO 

TEMPER. MÉDIA (°C) 21 15,6 19 20,4 

MÉDIA DA TEMPER. 

MÁXIMA DIÁRIA (°C) 

25,7 20,8 25,1 24,6 

MÉDIA DA TEMPER. 

MÍNIMA DIÁRIA (°C) 

17,7 11,9 15 17,4 

TEMPER. MÁX. DO MÊS 

(°C) 

29,9 25,2 31,9 30,7 

TEMPER. MÍNIMA DO 

MÊS (°C) 

14 7,8 9,4 13,8 

UMIDADE RELATIVA 

MÉDIA (%) 

79 80 71 80 

PRECUPITAÇÃO (mm) 114 28 46 180 

 

Dados Climáticos de São Paulo. Fonte: apud FROTA, Anésia Barros & SCHIFFER, Sueli 

Ramos. “Anexo 22”. In: Manual de Conforto Térmico. Studio Nobel. São Paulo, 2007. 
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A tabela indica que as variações térmicas em São Paulo, tanto diárias como 

anuais, são acentuadas, porém o nível de poluição do ar e sonora local também influenciam na 

definição do sistema de fechamento. 

 

 

Fotos do edifício, em obra. 

Disponíveis em : http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?t=133442. Acesso em: 

16/ago/2009. 

 

 

 

Fase inicial de instalação da fachada unitizada. 
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Fase inicial de instalação da fachada unitizada. 
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Durante a instalação dos módulos unitizados. 

 

Fase final de instalação dos fechamentos. 
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Vista interna de um dos pavimentos já vedados. 

 

 

Detalhe do fechamento. 
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Imagens da obra concluída. 

 

 

Vista do lobby, com pé-direito duplo 

      

Uma das coberturas de vidro. 
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A estrutura metálica da caixa de vidro é composta por tirantes de aço e suportes que fazem a 

ligação entre eles 

 

O edifício tem 141 metros de altura e 33 pavimentos-tipo com áreas variando entre 1950 

e 2004 metros quadrados 
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Imagens disponíveis em: http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/aflalo-amp-gasperini-

arquitetos-edificio-de-29-05-2008.html. Acesso em 02/ago/2009. 

 

Uma caixa de vidro protege as escadas rolantes que ligam a rua ao térreo elevado, onde se dá 

o acesso ao hall do edifício. Este espaço, assim como o hall no térreo elevado, as marquises e 

a passarela de ligação ao centro comercial, é fechado com 90% de áreas envidraçadas, com 

poucas estruturas metálicas. 

A caixa envidraçada é sustentada por pilares e vigas de vidros de 32mm,compostos por três 

vidros de 10mm e quatro películas de PVB. Nos locais onde o pé-direito são muito altos, 

chegando a dez metros, os pilares tiveram de ser emendadas com peças metálicas. Os pilares 

são fixados em base de concreto. Pórticos de aço contraventados através de tirantes ancoram o 

conjunto. 

 

 

A passarela possui 103 metros de extensão, pé-direito de 2,70 metros e 3 metros de largura. É 

composta por perfis tubulares soldados. Os pórticos principais estão intercalados a cada 5 

metros, pórticos secundários mais delgados entre eles apóiam os vidros.  
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Imagem dos caixilhos, pelo lado interno de um dos andares do edifício. 

 

Utilização de dois tons de verde e a cor branca opaca na fachada. 
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Vista da área externa do pavimento térreo elevado. 

 

 

Imagens disponíveis em: 

http://www.arcoweb.com.br/tecnologia/aflalo-amp-gasperini-a-proposta-18-09-2008.html. 

Acesso em 02/ago/2009. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O vidro é um material que possui a propriedade de dar leveza e transparência à 

construção, sem afetar a função de separação espacial desejada. Como em países tropicais 

como o Brasil, a sua utilização pode trazer grandes desconfortos, é de grande importância que 

o projeto arquitetônico considere fatores como custos com o condicionamento de ar, absorção 

de calor e luminosidade além do conforto acústico. A grande variedade de vidros oferecidos 

pode trazer redução no custo de construção e manutenção do empreendimento, com economia 

de energia e redução de impacto ambiental. Aproximadamente 60% do consumo de energia 

mundial é direcionado aos sistemas de climatização. A economia e eficiência energética 

alcançada pelo uso dos vidros corretos, contribui para a redução deste consumo. 

Dentro da formação básica de um arquiteto não está o ensino de projeto de 

fachadas. Este desfalque leva muitas vezes à especificação do vidro apenas com base em 

critérios como aparência e custo. O desconhecimento dos clientes e também a preocupação 

com o lucro imediato, e a desconsideração do retorno futuro do investimento também 

prejudicam a escolha correta do material. Segundo o Engº Nelson Firmino, a importância do 

consultor de fachadas está na desconexão com os interesses comerciais de um representante 

técnico de um fornecedor. A experiência e os conhecimentos técnicos são diretamente 

aplicados nas definições dos projetos. Isto proporciona um amadurecimento do mercado. 

A maioria das obras não tem seus projetos assistidos por consultores de fachadas ou 

especialistas em vidros e esquadrias.  

O projeto de fachada deve aliar viabilidades econômicas, estruturais de 

fabricação, de tempo de fabricação e execução, além dos desempenhos acústico, térmico, 

luminoso e sonoro. Para o arquiteto e consultor de fachadas Paulo Duarte, nos países tropicais 

existem duas funções críticas e comuns à grande parte das fachadas: uma é permitir a 

passagem da luz suficiente para garantir conforto visual, de maneira a otimizar o consumo de 

energia para a iluminação artificial, e a outra é diminuir a quantidade de calor que passa de 

fora para dentro e reduzir o consumo de energia para a climatização.  

A partir dos detalhes definidos do projeto arquitetônico, são definidos o 

sistema, os processos, a linha de perfis e sua configuração, além das necessidades técnicas, 

comerciais e conceituais específicas da obra, e parâmetros para execução a obra. Normas de 

fachada, além das normas de todos os materiais que compõem a fachada devem ser 

consultados e seguidos.  
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