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Carpintaria, 
portas e janelas1



Material necessário

✓ Esquadros de fixação 
metálicos

✓ X-ato
✓ Formão
✓ Chave de parafusos
✓ Parafusos
✓ Papel de lixa ou 

lixadeira elétrica
✓ Tinta
✓ Pincel

Material necessário

✓ Lixa
✓ Espátula ou raspador 

triangular
✓ Fita adesiva de pintor
✓ Tinta
✓ Pincel de bordejar

Conselho

Pinte as janelas que abrem o 
mais cedo possível, para que a 
tinta possa secar a tempo de as 
fechar à noite.

Se as peças de um caixilho estiverem soltas, 
deve separá-las completamente e montá-las de 
novo com cola de madeira resistente à água. Uma 
solução mais simples é fixar esquadros metálicos 
nos cantos do caixilho (figura 1).

Quando a tinta de um caixilho começa 
a escamar, é altura de voltar a pintá-lo.
Assegure-se de que a camada de tinta não 
irá levar a que a janela “cole” ao caixilho, por a 
folga ser demasiado reduzida. Se existir esse 
risco, comece por lixar ou limar o caixilho antes 
de o pintar. Uma folga de dois milímetros entre 
o caixilho e a janela é suficiente.

2 (Re)pintar um caixilho (Re)pintar um caixilho1 Reparar um caixilho desconjuntado Reparar um caixilho desconjuntado

1  Coloque os esquadros nos 
cantos interiores e/ou exteriores 
do caixilho e marque os contornos 
com um X-ato.

1  Raspe a tinta velha e o betume que 
estiverem a soltar-se. Aplique betume 
novo e deixe-o secar bem antes de 
passar à fase seguinte.

2  Lixe a superfície. Comece por uma 
lixa de grão grosso (número 120 a 180) 
e passe em seguida para um grão mais 
fino (180 a 320). 

3  Proteja os vidros com fita adesiva de pintor, 
de modo a obter um acabamento perfeito 
(figura 2).

4  Se possível, use um pincel de bordejar, em 
que os pelos são cortados na diagonal. Pintar de 
cima para baixo permitir-lhe-á eliminar eventuais 
escorrimentos. Pinte até um ou dois milímetros 
acima do betume e do vidro, para evitar que a 
humidade penetre na junção entre os dois mate-
riais. Contudo, não deve pintar as juntas de bor-
racha. Tenha o cuidado de não obstruir os canais 
de saída da água de condensação. Se for preciso, 
fure a camada de tinta nos pontos adequados.

2   Com um formão, e seguindo a linha 
traçada com o X-ato, faça o desbaste 
necessário para que os esquadros 
fiquem à face da madeira.

3   Coloque o caixilho em ângulo reto 
e aparafuse os esquadros.

4   Depois de lixar a tinta antiga, pinte 
os esquadros e a madeira. Se for neces-
sário, dê uma segunda demão.
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1  Quando a fita se soltar perto do mecanismo de enrola-
mento ou este deixar de funcionar, desaparafuse a placa de 
proteção para aceder ao mecanismo. Se estiver avariado 
(normalmente é a mola que se parte, ou seja, roda sem 
oferecer nenhuma resistência), é preciso substituí-lo por 
um novo. É boa ideia levar o mecanismo à loja para comprar 
outro idêntico.
Fixe a fita no novo mecanismo com um parafuso próprio 
(figura 3a) e feche a caixa como descrito no passo 3.

3  Se a persiana estiver toda para 
baixo, enrole uma ou duas voltas da 
fita no mecanismo automático. A 
mola do sistema de enrolamento deve 
estar sob tensão. Se, pelo contrário, 
a persiana estiver subida, enrole a 
fita toda no sistema de enrolamento. 
Insira o mecanismo de enrolar – com 
a fita presa – na ranhura respetiva 
(figura 3c) e aparafuse a placa de 
proteção.

4  Por vezes não se consegue subir 
a persiana porque a barra de cima se 
partiu. Neste caso, será necessária 
a intervenção de um especialista.

3 Reparar uma persiana Reparar uma persiana

Mais cedo ou mais tarde, a fita de uma das 
persianas fica lassa. Ou então gasta-se por 
completo, e é preciso substituí-la. Noutros 
casos, é uma das extremidades que se rompe 
e a fita solta-se. Também pode acontecer que 
o mecanismo se avarie e a fita deixe de enrolar.

Material necessário

✓ Chave de parafusos
✓ X-ato
✓ Isqueiro ou fósforos
✓ Fita de persiana
✓ Mecanismo de mola
✓ Silicone

2  Mais frequentemente, a fita deteriora-se na parte de 
cima por pressão da persiana. Neste caso, comece por 
retirar a placa que tapa a caixa da persiana e puxar a fita. 
Se esta tiver tamanho suficiente, corte a parte estragada, 
faça um novo buraco junto à extremidade com um X-ato 
e prenda-a no enrolador do eixo da persiana. Para evitar 
que a fita (em matéria sintética) se desfie, queime a extre-
midade com a ajuda de um isqueiro ou fósforo (figura 3b). 
Assegure-se de que a fita dá pelo menos duas voltas ao 
enrolador quando a persiana está completamente em 
baixo. De outra forma, há o risco de a fita se soltar e de a 
persiana cair e estragar-se. Feche a caixa da persiana. Se a 
fita não tiver tamanho para ser cortada, terá de substituir 
a fita na totalidade. O procedimento na caixa da persiana é 
idêntico, mas terá também de ajustar a fita no mecanismo 
automático, tal como descrito no passo anterior.

Conselho

Se passar muito ar através da caixa da 
persiana, pode calafetá-la com mástique de 
silicone. Contudo, depois disso, talvez seja 
mais difícil abrir a caixa. Se for necessário, 
corte a junta de silicone com um X-ato para 
conseguir tirar a placa que tapa a caixa. 
Também existem soluções de isolamento 
pelo interior.
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4 Instalar um puxador de porta  Instalar um puxador de porta 5 Colocar um respiradouro numa porta  Colocar um respiradouro numa porta 
de casa de banhode casa de banho

Material necessário

✓ Minisserra 
para metais

✓ Chave de fendas 
ou chave sextavada

Material necessário

✓ Grelha
✓ Lápis
✓ Berbequim
✓ Serra de recortar 

elétrica (tico-tico)
✓ Chave de parafusos

1   Coloque uma das maçanetas ou um 
dos puxadores com o eixo metálico na 
posição adequada e devidamente apa-
rafusado. Introduza o outro puxador ou 
maçaneta para verificar se é necessário 
encurtar o eixo de metal (figura 4a).

1  Para fazer uma abertura ade-
quada, segure a grelha o mais baixo 
possível contra a porta e bem alinhada. 
Com um lápis, marque os quatro bura-
cos para os parafusos.

2  Dentro do espaço definido por 
estes quatro pontos, desenhe um 
retângulo ligeiramente mais pequeno. 
É este que vai recortar.

3  Faça um buraco em cada um dos 
quatro cantos (figura 5b) do retân-
gulo, pelo lado de dentro. Uma broca 
de madeira é o suficiente, mas se tra-
balhar com uma broca plana obterá de 
imediato buracos maiores. A dimensão 
da broca deve ser um pouco superior à 
largura da lâmina da serra de recortar 
elétrica.

4  A partir de um 
dos buracos efe-
tuados, recorte o 
retângulo com uma 
serra de recortar 
(figura 5c).

5  Aparafuse uma 
grelha de cada lado 
da porta (figura 5d).

2   Sendo caso disso, corte o eixo com 
uma serra para metais. 

3  Encaixe o segundo puxador ou 
maçaneta e aperte o parafuso com 
uma chave de fendas (figura 4b1) ou 
sextavada (figura 4b2).

O puxador das portas interiores tem 
dois componentes, um de cada lado da 
porta, fixos num eixo metálico de secção 
quadrangular.

É essencial ventilar bem 
uma habitação, sobretudo 
as divisões húmidas, 
como a casa de banho. 
Para permitir a entrada 
de ar, é aconselhável 
colocar uma grelha na 
parte de baixo da porta da 
casa de banho ou deixar 
um espaço por baixo da 
porta, encurtando-a 
(figura 5a). Vejamos como 
colocar um respiradouro.

Veja também...

Consulte o primeiro volume 
deste guia prático para saber 
mais sobre os utensílios e as 
técnicas de bricolagem.
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6 Colocar um perfil de remate Colocar um perfil de remate

Depois de colocado um novo revestimento no 
chão, é muitas vezes necessário rematar com um 
perfil a junção entre os dois pisos. Existem vários 
tipos de remate, mas vamos apresentar aqui 
os de aplicação mais simples.

Material necessário

✓ Serra para metais 
pequena

✓ Berbequim 
(aparafusador)

✓ Chave de parafusos
✓ Buchas e parafusos
✓ Maço de borracha 

ou martelo e tábua 
de madeira

1  Com os modelos adesivos, basta 
cortar o remate no tamanho desejado. 
Os remates em metal ou em mate-
rial sintético cortam-se facilmente 
com uma pequena serra para metais 
(figura 6a). Em seguida, retire o papel ou 
plástico de proteção (figura 6b) e cole o 
remate no sítio. Calque-o para o fixar 
(figura 6c).

2  Se for um modelo de aparafusar, con-
vém marcar pontos de referência para 
os parafusos. Coloque o remate no sítio 
desejado e marque os pontos a furar 
através dos orifícios. Se o pavimento for 
duro, terá de o furar e colocar buchas 
antes de apertar os parafusos (figura 6d). 
Sendo de madeira mole, basta aparafusar 
diretamente.

3  Se preferir que as cabeças 
dos parafusos fiquem escondi-
das, poderá escolher um modelo 
de remate cujos parafusos, geral-
mente pregos desaparafusáveis 
(tapits), se encaixam numa espécie 
de subcalha (figura 6e).
Este modelo requer os prepara-
tivos mencionados no passo 2. 
Alinhe os parafusos com os furos 
e crave-os com um maço de borra-
cha (figura 6f). Se apenas tiver um 
martelo, coloque uma tábua sobre 
o remate (figura 6g) para não o 
estragar.
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7 Colocar molduras numa porta pintada Colocar molduras numa porta pintada

Material necessário

✓ Pano
✓ Aguarrás ou álcool 

metílico
✓ Lixa
✓ Papel ou fita
✓ Serra de ângulos 

de precisão
✓ Pregos de cabeça 

de embeber
✓ Betume
✓ Cola (de contacto 

ou de madeira)
✓ Tinta
✓ Pincel redondo

Para embelezar uma porta 
pintada, pode aplicar-lhe 
molduras. Existem molduras 
revestidas, disponíveis em várias 
cores. Em alternativa, também 
poderá pintá-las você mesmo.

2  Determine onde quer colocar as 
molduras e trace as marcações com um 
lápis. Em alternativa, faça as marcações 
com fita adesiva.

5  Se tiver usado fita para marcar a 
posição das molduras, ela vem mesmo 
a calhar para não sujar a porta com 
tinta se pretender pintá-las já depois 
de montadas. Também poderá pin-
tar as molduras antes de as colocar 
(figura 7d), de preferência já depois 
de as serrar à medida desejada. Mas, 
se as cortar depois e saltar uma ou 
outra lasca de madeira, bastará reto-
car a pintura. Não se esqueça de lixar 
a madeira com lixa fina antes de pin-
tar. Aplique em seguida uma demão 
de subcapa com um pincel redondo. 
Após secagem, lixe ao de leve com 
uma lixa de água. Retire o pó com um 
pano húmido e pinte.

1  Comece por eliminar todas as 
manchas de gordura da porta com 
um trapo impregnado em aguarrás ou 
álcool metílico. Depois de a porta secar, 
pode lixá-la ligeiramente. 

3  Prepare os perfis com antece-
dência. Para fazer os cantos, os perfis 
podem ser cortados em ângulo ou colo-
cados de topo. A serra de ângulos de 
precisão é a ferramenta ideal para obter 
um acabamento perfeito (figura 7a).

4  Pode fixar os perfis com pregos de 
cabeça de embeber (figura 7b) e tapar 
as cabeças com betume. Mas é mais 
fácil aplicar cola de madeira nos per-
fis (figura 7c), antes de os colocar na 
porta, e respeitar as instruções de 
utilização da cola (com algumas terá 
de começar por posicionar os perfis já 
com cola na porta, retirá-los e só os 
fixar definitivamente depois do tempo 
de secagem recomendado, já que é a 
única forma de garantir uma boa fixa-
ção). Para as molduras mais leves, 
pode usar uma cola de contacto. Neste 
caso, aplique cola nas duas superfí-
cies e cole-as depois de decorrido o 
tempo de secagem. Tem de acertar à 
primeira, pois a cola de contacto não 
permite corrigir a posição das moldu-
ras! Com uma pistola de cola, o traba-
lho será mais rápido: basta um pouco 
de cola de 20 em 20 centímetros.

TRABALHOS DE MANUTENÇÃO

24 25

Carpintaria, portas e janelas

Fig. 7a

Fig. 7d

Fig. 7b

Fig. 7c



1  Comece por tirar a fechadura, o puxador e outras 
guarnições da porta. Limpe as reentrâncias onde a suji-
dade se acumula facilmente. Repare eventuais defei-
tos, como parafusos soltos ou pontos de atrito da porta 
(veja o trabalho 11). Bloqueie a porta com um calço 
(figura 8a) numa posição em que possa aceder às faces 
laterais, quer do lado da 
fechadura quer do lado 
das dobradiças, ou retire 
a porta e deite-a sobre 
cavaletes. Trabalhando 
na horizontal, a tinta 
tem menor tendência a 
escorrer. A desvantagem 
é que terá de esperar 
antes de pintar o outro 
lado da porta.

8 (Re)pintar uma porta (Re)pintar uma porta 9 Eliminar o ranger das dobradiças   Eliminar o ranger das dobradiças  
das portasdas portas

Material necessário

✓ Pano
✓ Calço
✓ Rolo de pintura
✓ Pincel redondo
✓ Lixa

Material necessário

✓ Calço ou macaco
✓ Pano
✓ Aguarrás
✓ Óleo mineral 

ou pó de grafite

2  As portas lisas pintam-se em três 
fases. Comece pelo lado esquerdo da parte 
superior e desenhe um W; em seguida, 
espalhe a tinta na horizontal e termine a 
primeira parte com alguns movimentos na 
vertical (figura 8b). Passe depois ao meio 
da porta e, por fim, à parte inferior.

3  Aplique duas ou três demãos com 
um rolo ou um pincel redondo. Passe, 
ao de leve, uma lixa fina entre cada demão.

4  Pinte as faces laterais da porta 
com um pincel fino, para evitar os 
excessos de tinta nas esquinas. 
Se decidir pintar os dois lados da 
porta em cores diferentes, pinte as 
faces laterais (lado da fechadura e 
das dobradiças) na mesma cor do 
lado que for visível quando a porta 
está aberta (figura 8c).

2  Limpe os pernos das dobra-
diças com um pano embebido em 
aguarrás e lubrifique-os com óleo 
mineral ou pó de grafite (figura 9b).

3  Retire o calço ou o macaco e 
abra e feche a porta várias vezes, 
para espalhar bem o óleo ou o pó 
nos pernos. Remova o excesso de 
produto com um pano limpo.

1  Abra completamente a porta e desen-
caixe-a das dobradiças, levantando-a com 
a ajuda de um calço ou macaco especial 
(figura 9a). Tenha cuidado para não estra-
gar a porta nem o aro.

Conselho

Não pinte a parte de cima 
e de baixo da porta, a menos que 
sejam visíveis, por exemplo, 
de uma escada.
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