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11.1. Introdução 
 

Frequentemente verifica-se que os 

edifícios recentes apresentam anomalias 

construtivas que, dado o seu curto período 

de utilização, podem parecer inesperadas. 

De facto a origem de muitos desses 

problemas está directamente relacionada 

com as opções construtivas 

incorrectamente adoptadas ou com uma 

deficiente prática de fabrico e instalação, 

porventura resultante de uma deficiente 

formação de quem as executa. Tais 

considerações são gerais, no que respeita 

quer aos componentes dos edifícios, quer 

no que respeita às instalações. Por essa 

razão, este texto procura esquematizar 

processos metodológicos, que são mais 

gerais, sendo exemplificados com a 

caixilharia exterior. 

 

11.2. Processo de instalação da 
caixilharia exterior 

 

O processo de instalação deve ser 

entendido como um conjunto de 

procedimentos que concorrem para a 

adequada instalação do componente para 

que seja assegurado o desempenho 

mecânico, funcional e de durabilidade 

adequados para a obra, para o local e para 

a utilização razoavelmente previsível. Para 

que a qualidade desejável seja atingida, é 

necessário primeiro especificar as acções 

relevantes a que o componente estará 

sujeito e especificar a sua durabilidade 

esperada. Dessa especificação deverá 

constar a quantificação de acções. Para 

isso deve ter-se em conta a localização do 

edifício e os aspectos decorrentes da sua 

utilização.  

O processo de instalação da 

caixilharia exterior enquadra as seguintes 

fases: 

a) Selecção dos componentes nos 

seus aspectos mecânicos, funcionais e de 

durabilidade, para além de outros aspectos 

específicos que venham a ser 

considerados relevantes para a obra em 

causa; 

b) Verificação da adequação do 

projecto de execução da caixilharia e do 

respectivo projecto de montagem em obra; 

c) Verificação da adequação do 

processo de execução da caixilharia e do 

respectivo processo de montagem na obra. 

Neste trabalho vamos apenas 

detalhar a última fase do processo de 

instalação de caixilharia, ou seja iremos 

descrever algumas das tecnologias de 

aplicação de caixilharias em obra. 

 

11.3. Adequação do processo de 
execução e montagem 

 

A adequação do processo de 

execução e montagem é verificada através 

de dois conjuntos de acções: os ensaios de 

protótipo em laboratório e as auditorias à 

instalação em obra. O primeiro conjunto de 

acções tem o duplo objectivo de qualificar o 

protótipo nos aspectos mecânicos e 

funcionais e demonstrar a capacidade do 

fabricante em realizar caixilhos com o 

desempenho adequado à obra. Decorrente 

dos ensaios podem surgir melhorias que 

serão registadas em documento adequado, 

que será adicionado à documentação de 
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referência em relação à qual a obra deve 

conformidade. O segundo conjunto de 

acções, tema principal deste trabalho, 

destina-se a averiguar se os caixilhos 

colocados em obra estão fabricados e 

instalados em conformidade com o 

projecto, com as conclusões dos ensaios e 

com as “regras da arte”, expressas 

frequentemente em documentação de 

apoio fornecida pelos fabricantes das 

séries. 

As visitas à obra são organizadas 

de forma a cumprir os objectivos de apoiar 

o instalador na execução da obra, 

procurando determinar pontos críticos da 

instalação e eventuais incorrecções, tão 

cedo quanto possível, e apoiar o dono da 

obra na verificação da qualidade final da 

caixilharia. 

 

11.4. Anomalias e soluções 
construtivas em caixilharia 

 

As anomalias mais frequentemente 

assinaladas como estando associadas à 

caixilharia correspondem, normalmente, a 

indícios relacionados com a infiltração de 

água, seja a sua visualização directa, seja 

o desenvolvimento de fungos ou bolores 

devido a humidificação dos materiais 

higroscópicos relacionada com a perda de 

estanqueidade dos caixilhos ou das 

respectivas juntas aro/vão. Todavia, as 

deficiências do funcionamento da 

caixilharia podem corresponder a todos os 

aspectos já referidos, por exemplo: 

permeabilidade excessiva ao ar, deficiente 

resistência mecânica, deficiente isolamento 

térmico, atenuação acústica insuficiente, 

etc. Note-se que uma deficiência na 

aplicação do caixilho pode originar 

diferentes anomalias constatadas 

diferenciadamente pelo utilizador da 

caixilharia. Por exemplo, o deficiente 

calçamento de um elemento de 

preenchimento pode ocasionar a 

interferência da folha móvel com o aro, 

causando a degradação mecânica do 

caixilho e pode aumentar pontualmente a 

folga da junta móvel, incrementando a 

permeabilidade ao ar e originando a perda 

de estanqueidade à água.  

Dada a complexidade do processo 

e as múltiplas causas para a ocorrência de 

anomalias em caixilharia, não é possível 

sistematizar todos os aspectos relevantes. 

Assim, procura-se na listagem em anexo 

(ponto 11.7.) enumerar algumas anomalias 

frequentes e as suas possíveis causas. 

Seguidamente são detalhados 

alguns exemplos de deficiências 

construtivas, causadoras de anomalias e as 

respectivas medidas correctivas a adoptar. 

As deficiências relacionadas com 

problemas de estanqueidade à água são 

melhor entendidas conhecendo os 

preceitos correntemente seguidos para 

dotar os vãos de estanqueidade à água ao 

nível adequado a uma dada exposição. 

 

11.4.1 Folga aro/vão insuficiente 
 

Verifica-se que, frequentemente, a 

folga existente entre o aro e o vão é 

insuficiente para a aplicação adequada da 

junta interior de mástique, obrigando à 

colocação deste sob a forma de cordões de 

canto que, estando mais expostos à acção 
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da radiação solar e estando 

mecanicamente menos apoiados, têm uma 

durabilidade muito mais reduzida. Note-se 

que as descontinuidades na linha de 

vedação podem permitir infiltrações de 

água para o interior do edifício e 

incrementar a permeabilidade ao ar. Em 

relação à folga entre o aro e o vão 

necessária ao correcto funcionamento do 

caixilho e dos seus sistemas de vedação, 

deve cumprir-se a seguinte especificação: 

a) A folga periférica entre o aro do 

caixilho e o vão deverá ser superior à 

combinação mais desfavorável das 

tolerâncias de execução do vão e do aro do 

caixilho, de forma a permitir e execução 

dos caixilhos em série sem implicar a 

confrontação das suas dimensões com as 

do respectivo vão. 

b) A folga entre o aro do caixilho e 

o vão deverá ser colmatada com calços, de 

material naturalmente durável, colocados 

junto dos parafusos de ligação aro/vão. 

c) A estanqueidade da junta 

aro/vão deverá ser assegurada pela 

aplicação de um mástique de silicone, 

extrudido no local, formando uma linha de 

vedação contínua. 

d) A folga entre o aro do caixilho e 

o vão na zona de aplicação da linha de 

vedação de mástique deverá ser 

compreendida entre 5 mm e 10 mm (ver 

figura 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

 
Figura 2. 

 
 

e) A profundidade da linha de 

vedação de mástique não deverá ser 

inferior a 5 mm. 

f) Deverá ser instalado previamente 

um fundo de junta, de forma a permitir a 

correcta aplicação do mástique de silicone, 

sempre que a forma dos perfis de alumínio 

do aro não constituir uma concavidade 

adequada à aplicação do mástique. 

g) O cordão de mástique deverá 

ser aplicado em justaposição entre os 

perfis de alumínio e o vão, sem que seja 

realizado um cordão triangular de canto 

(ver figura 3). 

Figura 3 
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 Por vezes, para que seja possível 

criar a folga necessária à correcta 

execução desta junta de estanqueidade, os 

caixilhos têm de ser reposicionados no vão. 

 

11.4.2. Descontinuidades na 
linha de vedação aro/vão 
 

Quadro com tipos de calafetamento  

 
 

Escolha do tipo de calafetamento 

 
 

As descontinuidades nesta junta 

fixa podem ser devidas, por exemplo, pelo 

facto do cordão de mástique que efectua a 

vedação não se manter aderente ao vão ou 

rasgar. As descontinuidades na linha de 

vedação podem permitir não só a infiltração 

de água para o espaço existente entre o 

aro do caixilho e o contorno do vão, 

promovendo a degradação dos materiais aí 

existentes, mas também podem permitir 

infiltrações de água para o interior do 

edifício, se forem atingidas eventuais 

descontinuidades noutras linhas de 

vedação. Estas linhas de vedação (ver 

figuras 4, 5 e 6) deverão ser refeitas de 

modo a assegurar que não permanece 

qualquer fenda nem qualquer zona com 

falta de aderência ao vão. 

 

Figura 4. 

 
 

Figura 5. 
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Figura 6 

 

 

 

11.4.3. Ausência de soleira nos 
caixilhos (portas) 
 

Esta soleira dos caixilhos (ver 

figura 7) não é de aplicação corrente nas 

portas que são habitualmente usadas para 

a passagem dos ocupantes porque pode 

provocar a queda dos transeuntes; todavia, 

não é possível assegurar a estanqueidade 

à chuva e a baixa permeabilidade do ar em 

portas sem esse tipo de elemento.  

 

Figura 7 

 
 

A ausência de aplicação de perfil 

soleira permite a passagem de um caudal 

de ar elevado, uma vez que não existe 

vedante nesta parte da junta móvel e não 

permite obter níveis de estanqueidade 

correntes. Recorda-se que nas portas 

habitualmente utilizadas para a passagem 

de pessoas (normalmente as portas de 

entrada dos edifícios) o problema da 

elevada permeabilidade ao ar das juntas 

móveis tem uma importância reduzida, uma 

vez que as portas estão abertas uma 

grande parte do tempo. Para além disso, a 

estanqueidade à água também é, 

frequentemente, pouco relevante uma vez 

que são muitas vezes previstos do lado 

exterior elementos arquitectónicos 

(alpendres) que protegem as portas e os 

ocupantes da acção directa da chuva. 

Ainda assim, é também frequente a 

utilização de revestimentos de piso na zona 

de entrada que não sejam sensíveis ao 

contacto directo com a água da chuva, uma 

vez que os ocupantes quando entram 

trazem os sapatos molhados ou os 

chapéus-de-chuva a gotejar. Nas portas 

exteriores de utilização menos frequente o 

problema deve ser posto de forma 

radicalmente diferente. Sendo estas 

ocasionalmente abertas e estando num 

local de utilização reservada apenas aos 

ocupantes da sala, é menos relevante a 

possibilidade do perfil de soleira provocar o 

tropeçar das pessoas e eventuais quedas, 

pois quem as utiliza “conhece” o local. 

Frequentemente estas portas confinam, 

não com espaços intermédios de acesso 

ao edifício (como acontece com as portas 

de grande passagem), mas directamente 

com espaços interiores reservados, aos 

quais são exigíveis condições de 

habitabilidade e de conforto. Nestas 

circunstâncias não é razoável a existência 

de juntas móveis susceptíveis de terem 

uma grande permeabilidade ao ar. Para 

além disso, muitas vezes o piso interior 

desses espaços reservados tem 

revestimentos sensíveis à humidificação, 
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pelo que não é admissível a perda de 

estanqueidade da junta móvel inferior, que 

pode ocorrer com alguma frequência. A 

junta móvel inferior das portas exteriores de 

utilização pouco frequente deve ser 

alterada de forma a ser possível assegurar 

a adequada estanqueidade e baixa 

permeabilidade ao ar. A solução que 

assegura maior durabilidade e melhor 

estanqueidade exige a adopção de um 

perfil de soleira. 

 

11.4.4. Ausência de pingadeiras 
 

Dependendo das séries de 

caixilharia adoptadas, pode ser necessário 

dotar os caixilhos de pingadeiras (ver figura 

8), em especial quando se trata de folhas 

com modo de abertura para o exterior, cuja 

junta móvel superior estando desprotegida, 

permite a infiltração directa da água da 

chuva.  

 

Figura 8 

 
 

 

Nos caixilhos com modo de 

abertura para o interior verifica-se a mesma 

possibilidade na junta móvel inferior, se não 

dispuser de outros modos de protecção. As 

juntas móveis horizontais que sejam 

sensíveis à incidência directa de água da 

chuva devem ser providas de uma 

pingadeira. A aplicação da pingadeira deve 

ser realizada em conformidade com o 

respectivo projecto. 

 

11.4.5. Orifícios de drenagem 
dos peitoris incorrectos (janelas de 
correr) 
 

Verifica-se em janelas de correr 

que, por vezes, a drenagem da água da 

chuva é realizada através de rasgos 

praticados nos caminhos de rolamento (ver 

figura 8). Tais rasgos põem directamente 

em contacto o exterior com o interior do 

edifício, afectando a permeabilidade ao ar. 

Estes rasgos também não possibilitam, em 

geral, a existência de uma diferença de 

cota para a acumulação de água, 

compatível com a pressão do vento 

expectável para níveis de estanqueidade à 

água correntes. Quando os rasgos são 

protegidos por deflectores de membrana 

pode ser possível, ainda assim, obter esse 

nível de estanqueidade. Todavia, tratando-

se de uma solução construtiva sensível, só 

é possível assegurar um desempenho 

satisfatório das janelas através do seu 

estudo laboratorial. Admite-se que a 

utilização de deflectores de membrana, 

sendo possível, protegendo os rasgos de 

drenagem praticados nos caminhos de 

rolamento, possa melhorar o desempenho 

funcional do caixilho. Todavia, a aplicação 

de tal solução pode revelar-se sem 

vantagens se não for desenvolvida por via 

experimental, tarefa que, constituindo 
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desenvolvimento de produto, não pode ser 

realizada pelo instalador sem a 

participação do detentor da série. 

 

11.4.6. Deflectores de membrana 
em falta (janelas de correr) 
 

No caso dos caixilhos de correr é 

imprescindível a utilização de deflectores 

de membrana uma vez que esta membrana 

funciona como uma válvula anti-retorno, 

permitindo a saída da água da chuva para 

o exterior dos perfis, mas reduzindo o 

caudal de ar que entra para o interior do 

edifício. A redução desse caudal limita o 

salpicar da água da chuva que ocorre no 

interior, melhorando a estanqueidade à 

água do caixilho. A utilização deste tipo de 

deflectores melhora também a 

permeabilidade ao ar. Os rasgos de 

drenagem da junta móvel de janelas de 

correr devem ser protegidos por deflectores 

de membrana. Estes deflectores devem ser 

colados, para dificultar a sua remoção. 

Durante a colagem deve haver o cuidado 

de não interferir com o funcionamento da 

membrana, que deve permanecer 

perfeitamente solta e funcional. 

 

11.5. Conclusões 
 

  A ocorrência de anomalias 

funcionais na caixilharia exterior 

frequentemente é devida à acumulação de 

deficiências durante várias fases do 

processo de especificação, projecto, 

construção e instalação. Assim, a forma 

mais adequada de as evitar consiste em 

prevenir a sua ocorrência através de 

procedimentos correctos e praticados por 

agentes com formação adequada. Dado 

que ainda assim é possível a ocorrência de 

erros, deve-se implementar um sistema de 

verificação que permita identificá-los 

antecipadamente em fases em que a sua 

correcção tenha custos pouco 

significativos. Só assim é possível dotar 

sistematicamente os edifícios de caixilharia 

adequada à respectiva exposição e 

utilização, minimizando a influência que o 

desempenho dos agentes envolvidos tem 

na obtenção da qualidade final. 

 A resolução das anomalias, sendo 

uma situação de recurso, pode facilmente 

atingir custos elevados e quando a 

caixilharia tem erros de fundo, pode ser 

impossível de obter a qualidade final 

compatível com as exigências funcionais 

do edifício. Deve sempre ponderar-se a 

possibilidade de proceder à substituição 

total da caixilharia afectada, uma vez que 

os custos de reparação podem ser 

suficientemente significativos para tornar 

inaceitável o desenvolvimento de uma 

acção cujo produto final seja deficiente. 
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Anexo – Anomalias mais correntes 
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Perda de estanqueidade à água 

 

o Vedação deficiente 

o Furos de drenagem de barreira exterior que limite o caudal de água infiltrado 

o Inexistência de barreira exterior que limite o caudal de água infiltrado 

o Inexistência de câmara para recolha e drenagem de água entre as duas linhas de 

vedação 

o Utilização de um vedante de baixa permeabilidade ao ar na linha exterior de vedação 

(este vedante permite a criação de um gradiente de pressão adverso entre a câmara 

intermédia e o exterior, prejudicando a drenagem) 

o Ausência de pingadeira na face externa 

o Inexistência de lacrimais que evitem a progressão das gotas de água aderentes às 

superfícies 

o Utilização de aros incompletos 

 

Elevada permeabilidade ao ar 

 

o Inexistência de vedantes de junta móvel 

o Retracção dos vedantes ao longo do tempo 

o Deficiência nas ligações de canto dos vedantes 

o Existência de pequenas aberturas nas juntas fixas do caixilho 

o Folga excessiva na junta móvel 

 

Deformações excessivas 

 

o Deficiência de projecto 

o Fixações à envolvente insuficientes ou mal distribuídas (ver Figuras 9, 10, 11 e 12) 

o Vidros mal calçados 

o Ferragens de fecho mal afinadas ou pontos de fecho em número insuficiente 

 

Figura 9 Figura 10 Figura 11  
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Figura 12 – Fixações horizontais 

 

Fractura de vidros 

 

o Calçamento deficiente 

o Folga insuficiente na junta dos vidros 

o Dilatações diferenciais devidas ao efeito de sombreamento 

o Juntas de dilatação da caixilharia mal concebidas 

 

Condensações 

 

o Isolamento térmico insuficiente 

o Elevada humidade ambiente 

 

Condensações no interior de vidros isolantes 

 

o Deficiência de fabrico 

o Calçamento deficiente 

 

Degradação da anodização 

 

o Espessura insuficiente 

o Colmatagem insuficiente 
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Degradação da termolacagem 

 

o Espessura insuficiente 

o Aderência deficiente 

o Utilização incorrecta de acessórios do caixilho que, por contacto deslizante, podem 

desgastar o revestimento 

 

Diferenças de cor 

 

o Processo de fabrico deficiente 

 

Oxidação dos acessórios 

 

o Retenção de água no interior dos caixilhos 

o Revestimento superficial de protecção dos acessórios deficiente 

 

Apodrecimento das madeiras 

 

o Existência de fontes de humidade 

o Falta de aplicação de tratamento de preservação 

o Não utilização de madeiras duráveis 

 

Degradação superficial da madeira 

 

o Utilização de revestimentos inadequados 

o Falta de conservação 

 

Empenos 

 

o Selecção inadequada da madeira 

o Existência de fontes de humidade 
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