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RESUMO 
 
 

Uma tendência adotada pela construção civil é o revestimento das fachadas de edifícios com 
fachada de vidro, compostas de perfis de alumínio fixadas em alvenaria, que servem de 
suporte para fixação de vidros. Os construtores e instaladores desse tipo de fachada reclamam 
de problemas relacionados: com a segurança da instalação devido à altura dos edifícios; 
quanto ao material, no caso o perfil de alumínio; e funcionalidade da estrutura, quanto a sua 
aplicação em diversos perfis de fachadas. Este trabalho tem por finalidade avaliar os métodos 
de instalação e fixação de fachada de vidro em edifícios, avaliando-se desde a execução até o 
desenho do produto final para otimizar os recursos como segurança, custo de instalação e 
matéria prima de fixação. Devido aos problemas já citados acima, foi realizado um estudo com 
o intuito de otimizar os recursos, sendo abordado técnicas de instalação, estudos de perfis e 
diversas composições de estruturas de fixação. Com os resultados obtidos através de 
acompanhamento e visitas em uma obra sede da Justiça Federal em Taubaté, verificou-se a 
escolha da fachada de vidro do tipo structural glazing foi acertada, pois se tratava de uma 
fachada de vidro de baixa metragem quadrada e os prazos foram cumpridos com folga de dois 
dias. Também foi verificado que as etapas de fixação das estruturas são etapas de poucas 
divergências, sendo a etapa mais complicada para execução da fachada de vidro a etapa de 
encaixe dos vidros nas estruturas, pois apareceram alguns vidros com trincas, vidros lascados 
e vidros com falta de acabamento nas bordas. Todas as etapas de execução da fachada 
tiveram o acompanhamento de um consultor técnico em fachadas de vidro que exigiu a troca 
de todos os vidros com problemas pra ele assinar a responsabilidade técnica sobre a fachada 
de vidro. A contratação desse consultor técnico em fachada de vidro é de extrema importância 
para a escolha exata do tipo de fachada a ser executada, para o bom desempenho de todo 
sistema, para economia, para segurança e para melhor qualidade do produto final, pois o 
assunto fachada pele de vidro é um grande mistério para engenheiros, arquitetos e até para as 
empresas que executam as fachadas de vidro. A segurança dos instaladores é um problema 
que precisa de um estudo mais elaborado. Precisamos de normas especificas pra segurança 
na instalação de fachada de vidro, ja que os instaladores trabalham pendurados a altura com 
materiais perigosos como vidro. Após a análise deste trabalho vimos que as fachadas de vidro 
trazem boas vantagens ao edifício, a mais visível é a estética que o vidro fornece a edificação, 
criando um ambiente sério, mas também trazem eficiência energética e melhor termoacústicas, 
que melhoram a sustentabilidade do edifício. Devido a essas características citadas podemos 
afirmar que as fachadas de vidro serão cada vez mais usadas em edifícios comerciais e logo 
começaram a ter aplicações em edifícios residenciais. 


