
 

 

ANEXO III – MANUAL PARA INSTALAÇÃO DOS CONTRA-MARCOS 

 
O contra-marco é uma moldura em alumínio chumbado diretamente na 

alvenaria antes da montagem das esquadrias, o mesmo é utilizado para 

enquadramento do vão e sua correta instalação é fundamental para evitar 

infiltrações. 

 
Sugestões para instalação do Contra-marco: 

 
a) Posicione, com cunhas de madeira, o contramarco já gabaritado com o 

chumbador aberto, respeitando o alinhamento baseado na prumada externa e 

a altura definida de acordo com o estudo de nível de andar.  

 

b) Coloque o calço no centro do perfil inferior, de maneira que o mesmo fique 

nivelado e não acompanhe a inclinação do peitoril. 

 
c) Caso o vão seja de concreto, fixe o chumbador com tiros.  

 

d) Se for de alvenaria, chumbe com argamassa em um buraco ou fixe 

mecanicamente com parafuso o chumbador na esquadria. Fixe o contramarco 

com argamassa no vão, de forma que o mesmo não saia da posição. Após a 

cura da argamassa, retire as cunhas e o gabarito. Preencha o vão com 

argamassa para evitar infiltrações.  

 

e) Depois de concluído o acabamento das paredes interiores e exteriores, limpe 

o contramarco para receber a esquadria.  

 

f) Aplique o material vedante em forma de U (parte inferior e nas laterais) entre 

o contra marco e a alvenaria (figura 1). 

 
 

 



 

 

 
Figura 1 – Aplicação do material vedante 

 

g) Aplique material vedante nas juntas inferiores esquerda e direita do contra 

marco. 

 

h) Se houver pedra pingadeira, aplique material vedante entre a pedra e o 

contra marco e entre a pedra e a alvenaria nos lados esquerdo e direito. 

 

                    
Figura 2 – Aplicação do material vedante    Figura 3 – Aplicação do material vedante 

em janela com vista interna.       em janela com vista interna. 
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O detalhe em corte abaixo deve ser utilizado para chumbar contra-marcos de: 

 

• JANELAS BASCULANTES (sem vista interna); 

• JANELAS MAXIM-AR (sem vista interna), 

• PORTAS DE GIRO (sem vista interna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(impermeabilizar alvenaria 
antes da instalação do granito) 



 

 

O detalhe em corte abaixo deve ser utilizado para chumbar contra-marcos de: 

 

• JANELAS E PORTAS COM VISTA INTERNA; 

• E ESQUADRIAS ONDE AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS PARA CHUMBAR O 

CONTRA-MARCO SEJAM PRÓXIMAS DA ESPESSURA DA PAREDE 

(CONSULTAR TABELA 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(impermeabilizar alvenaria 
antes da instalação do granito) 



 

 

O detalhe em corte abaixo deve ser utilizado para chumbar contra-marcos de: 

 

• JANELAS DE CORRER DUAS, TRÊS OU SEIS FOLHAS COM OU SEM 
VENEZIANA OU PERSIANA, CONSULTAR TABELA 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(impermeabilizar alvenaria 
antes da instalação do granito) 



 

 

TABELA 1 – DISTÂNCIAS MÍNIMAS PARA CHUMBAR O CONTRA-MARCO: 
 
 
 
 
 
 

DESCRIÇÃO ESQUADRIA LINHA BRISA 20 LINHA BRISA 25 LINHA PRIME 32 

JANELA OU PORTA DE 
CORRER DUAS FOLHAS 

DISTÂNCIA PARA 

CHUMBAR O CONTRA-

MARCO DE 10CM 

DISTÂNCIA PARA 

CHUMBAR O CONTRA-

MARCO DE 10CM 

DISTÂNCIA PARA 

CHUMBAR O CONTRA-

MARCO DE 12CM 

JANELA OU PORTA DE 
CORRER 3 FOLHAS OU COM 

PERSIANA INTEGRADA 

DISTÂNCIA PARA 

CHUMBAR O CONTRA-

MARCO DE 14CM 

DISTÂNCIA PARA 

CHUMBAR O CONTRA-

MARCO DE 14CM 

DISTÂNCIA PARA 

CHUMBAR O CONTRA-

MARCO DE 16CM 

JANELA OU PORTA DE 
CORRER COM VIDRO, TELA E 
PERSIANA INTEGRADA, OU 

VENEZIANA 

DISTÂNCIA PARA 

CHUMBAR O CONTRA-

MARCO DE 16CM 

DISTÂNCIA PARA 

CHUMBAR O CONTRA-

MARCO DE 16CM 

DISTÂNCIA PARA 

CHUMBAR O CONTRA-

MARCO DE 21CM 


