
Olá! Boas vindas para você que está aqui buscando 
conhecimento e aprimoramento.

Por isso, em primeiro lugar, eu gostaria de te dar os 
parabéns!

Você veio aprender sobre portinhas ripadas, suas pecu-
liaridades e técnicas construtivas e de projetos.

E mais do que isso. Você veio para entender as formas 
como eu e minha equipe fazemos isso. 

Na marcenaria sob medida não existe uma única forma 
certa de fazer as coisas. São muitas ferramentas, muitas 
máquinas e muitas cabeças pensantes mudando tudo e 
criando novas soluções para tudo isso.

E nós aqui do MUNDO MARCENARIA não somos diferen-
tes disso. Gostamos de inventar, pensar novas soluções, 
testar e validar métodos. Assim, podemos nos bene�ciar 
disso e transferir esses benefícios para nossa audiênica 
e nossos clientes e alunos.

Eu gostaria de ir direto ao ponto nesse documento, até 
porque é isso que você espera desse produto. Então, se 
você ainda não me conhece bem e quer saber mais 
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sobre mim e meu trabalho, entra na nossa página 
www.marcenariadeinteriores.com.br e segue a gente no 
instagram @mundomarcenaria. Lá você encontra bas-
tante informação sobre tudo o que fazemos.

PARA QUEM É ESSE EBOOK E COMO ELE VAI TE AJUDAR:

Arquiteto(a)s e Designers:

Com certeza absoluta esse documento é para arquitetos 
e designers. Não porque você precisa saber usar uma 
serra, uma tupia ou outra máquina usada na marcenaria.

Mas porque muitas das técnicas que usamos para cons-
trução das portas interferem no projeto. 

Quando eu falo isso é comum as pessoas acharem que 
essas interferências são, necessariamente negativas. 
Mas eu diria o contrário, elas são super positivas e mos-
tram excelentes caminhos de projeto.

E vou além. Como sou Designer de Produto formado, eu 
falo com total propriedade que entender um pouco a 
produção faz com que o nosso nível de projeto melhore 
100%. 

Marceneiro(a)s:

Eu sempre aprendi muitas técnicas de produção e cons-
trução de móveis através de livros antigos de marcena-
ria e carpintaria. 

Muitas das coisas eu simplesmente faço igual ao que 
leio e estudo, outras vezes eu adapto para minha reali-
dade produtiva e crio novas soluções.

Para você que trabalha diretamente produzindo marce-
naria será a mesma coisa. Eu vou passar meus métodos 
de forma didática e ilustrada para você poder aplicar na 
sua produção da melhor forma possível.

Por isso, meus caros colegas marceneiros e marceneiras, 
esse ebook, certamente, é para você!

Hobbystas:

Quer saber minha opinião sobre os hobbystas?

Eu acho sensacional! Fazem marcenaria apenas por 
amor e muitos visam viver do ofício um dia.

Você que é hobbysta e ama marcenaria, espero que esse 
ebook te ajude na sua caminhada! 
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 Muito embora nosso tema principal sejam as ripas nas 
portas vazadas, as melhores formas de fazê-las e quais 
são suas funcionalidades, eu vou entrar bem mais pro-
fundamente no assunto.

Pensa comigo: Se estamos falando de portas, signi�ca 
que elas precisam abrir e fechar, certo? 

Piada de mau gosto, eu sei! Mas já vi muitos projetos 
que não levam em consideração que para gerar o movi-
mento de abrir e fechar de uma porta, seja ela porta 
batente ou de correr, é preciso entender a ferragem 
usada ou qualquer outro tipo de sistema que vá fazer 
essa função.

Pode acreditar em mim. Isso muda a estética do projeto.

E como eu sei que você não quer �car fazendo e refa-
zendo o mesmo projeto várias vezes apenas por não ter 
pensando nisso, eu vou te mostrar exatamente tudo o 
que você precisa analisar e ponderar para desenvolver o 
projeto e a construção de portas ripadas e vazadas.

Vou te levar “pela mão” através do meu método de pro-
jeto e execução.
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POR ONDE COMEÇAR:

Moldura, Requadro, grade:

Como temos contato com pessoas que trabalham com 
marcenaria direta ou indiretamente em todo o Brasil, 
sabemos que existem termos diferentes para tratar exa-
tamente da mesma coisa. 

Toda porta ripada e vazada precisa de uma base que 
recebe as ripas. Embora essa base tenha muito nomes 
(moldura, requadro, grade, entre outros...), eu vou 
chamar esse elemento de moldura. Assim �ca mais fácil 
de você entender minha linguagem.

 
A 

É isso mesmo! Moldura não serve somente para receber 
as ripas. Ela precisa ser adequada exatamente para o 
tipo de ferragem que será usada.

Um exemplo rápido mas que visualmente vai clarear 
muito sua primeira impressão sobre isso é essa foto a 
seguir:

A Moldura tem a função 
de receber as ripas e de
receber a ferragem que 

será usada

65mm

45mm
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Na foto anterior você pôde perceber que usei uma do-
bradiça curva para essa porta abrir e fechar. 

Sabendo disso, eu tenho uma limitação imediata em 
relação à largura e à espessura dessa moldura. 

Veja só: 

O caneco da dobradiça (parte da dobradiça que �ca 
presa na porta) avança cerca de 45mm para dentro da 
moldura.

Seria muito ruim esteticamente se a moldura dessas 
portas tivessem justamente esses 45mm. Para o nosso 
projeto, optei por fazer uma moldura com 65mm de 
largura, o que gera uma situação estética confortável 
em relação à instalação das dobradiças e funcionalmen-
te é muito seguro.

Se você me acompanha há algum tempo, sabe que 
sempre falo isso. “A ferragem é quem manda no projeto”. 

E tudo é uma questão de prioridade. Pensa só:
Se você quiser uma moldura mais �na, talvez tenha que 
optar por usar dobradiças comuns, como as de portas 
de acesso, ou quem sabe, optar por fazer portas pivo-

tantes. Em todo o caso, as prioridades sempre nos 
ajudam a escolher. Veja a ilustração a seguir.

3cm

Porta 01 Porta 02
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Esse tipo de dobradiça nós costumamos usar para 
portas de acesso. Ou seja, aquelas portas comuns que 
separam os cômodos dentro de uma residência. 

No entanto, elas podem ser usadas seguramente em 
portas de móveis. Como você viu na �gura anterior, ela 
possibilita que as portas tenham uma moldura menos 
larga que as portas com dobradiças de caneco. Um 
ponto que pode ser negativo para algumas pessoas é 
que ela aparece na frente do móvel. Observe o detalhe 
em vermelho na �gura anterior.

Outro ponto é a espessura da porta. É preciso saber 
qual dobradiça desse modelo será usada e qual a largu-
ra de sua “aba”. e lembre-se, a porta deve ser sempre, no 
minimo 3mm mais espessa que a “aba” da dobradiça.

Veja esse exemplo:

 

 

2.5cm
3mm

Espessura da porta

Dobradiça

Detalhe 01

Os 3mm do detalhe acima representam o limite minimo 
ideal que precisa “sobrar” além da “aba” da dobradiça. 
Sempre se atente a isso.

Conforme comentei em um momento anterior, sempre 
que você usar uma dobradiça especí�ca é fundamental 
que você entenda o resultado estético que ela oferece e 
saber, dentro disso e da parte funcional, qual é a priori-
dade do projeto. 

Por exemplo, com uma dobradiça de caneco você preci-
sa usar uma moldura de porta provavelmente mais 
larga, uma vez que o caneco ocupa um espaço maior 
para ser instalado. (Obs: Mais larga não signi�ca mais 
espessa)

A dobradiça comum de portas de acesso, como é insta-
lada no topo da porta, pode ter uma moldura menos 
larga, mas talvez precise ser mais espessa. Fora isso, o 
visual gerado pela dobradiça de caneco acaba sendo 

2.5cm
3mm

Detalhe 01
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mais “limpo” visto de fora. Veja o exemplo:

 

 

Já que estamos falando de dobradiças e os modelos de 
caneco são, hoje, um dos mais utilizadas para a instala-
ção de portas de abrir (ou de giro) em mobiliário em 
geral, vou mostrar aqui as características gerais dos três 
tipos mais comuns.

São eles: 

- Dobradiça Reta

- Dobradiça Curva

- Dobradiça Super curva

Os três tipos têm basicamente a mesma função. A dife-
rença entre elas está na posição que elas �cam em rela-
ção aos montantes laterais que seguram as portas e o 
tipo de regulagem que cada uma delas permite.

OBS: Caso você esteja preocupad(a) com o fato de não 
termos falado de ripas ainda, pode �car tranquilo(a). Eu 
até poderia falar de ripas sem mencionar as dobradiças, 
mas seria irresponsabilidade minha. Pode ter certeza 
que essas informações são muito importantes.

Vamos aos tipos principais.

Local de instalação das
dobradiças. Quando a porta 
está fechada, não se vê a 
ferragem
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DOBRADIÇA RETA:

A dobradiça Reta simples é composta por dois elemen-
tos. A parte do caneco que é instalado na porta e a 
parte do calço que é instalado no montante vertical do 
móvel que segura a porta.

Veja a próxima �gura.

Parte 01 - Caneco (instalado na porta)

Parte 02 - Calço (instalado no
montante)
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A dobradiça reta tem por característica principal cobrir 
o montante em até 15mm. Ou seja, o topo do montante 
vertical onde a porta está �xada pode ser totalmente 
ocultado pela porta dependendo de sua espessura.

As seguintes ilustrações mostram exatamente como 
funciona:

 

 

Caso o montante fosse de 18mm, seria possível regular 
a dobradiça para que 15mm do montante sejam cober-
tos pela porta e 3mm �quem aparentes.

15mm

Vista superior

Montante vertical 
com 15mm de espessura

Porta com espessura
de 18mm 

Detalhe 01 

Detalhe 01 
15mm

No detalhe 01 é perceptível
que a dobradiça reta faz com 

que  a porta cubra o montante 
de 15mm integralmente

18mm

Vista superior

Montante vertical 
com 18mm de espessura

Porta com espessura
de 18mm 

Detalhe 01 

Detalhe 01 
18mm

3mm
aparentes

No detalhe 01 é perceptível
que a dobradiça reta faz com 
que  a porta cubra até 15mm

do montante de 18mm
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DOBRADIÇA CURVA:

A dobradiça Curva simples, assim como a Reta, é com-
posta por dois elementos. A parte do caneco que é ins-
talado na porta e a parte do calço que é instalado no 
montante vertical do móvel que segura a porta.

A dobradiça curva simples faz com que a porta cubra o 
montante em até 7mm. Ou seja, em um montante de 
15mm é possível regular a porta para que apareça, ao 

menos, 8mm desse elemento. Na próxima �gura em 
vista superior, �cará simples de entender.

15mm

Vista superior

Montante vertical 
com 15mm de espessura

Porta com espessura
de 18mm 

Detalhe 01 

Detalhe 01 
15mm

No detalhe 01 é perceptível
que a dobradiça curva não 
cobre o montante de 15mm

integralmente

8mm
aparentes
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DOBRADIÇA SUPER CURVA:

A dobradiça Super Curva simples, assim como a Reta e a 
Curva, é composta por dois elementos. A parte do 
caneco que é instalado na porta e a parte do calço que 
é instalado no montante vertical do móvel que segura a 
porta.

No entanto, esse tipo de dobradiça tem uma peculiari-
dade de funcionamento em relação aos outros dois 

modelos que falamos antes. Tanto a dobradiça Reta 
como a dobradiça Curva, posicionam as portas à frente 
dos montantes, independentemente de quanto cada 
uma avança para cobri-lo. 

A dobradiça Super Curva, por sua vez, trabalha de forma 
completamente diferente. Ela faz com que a porta seja 
embutida na caixa do armário. 

Veja nas próximas �guras como é exatamente a diferen-
ça entre elas.

15mm

Vista superior
DOBRADIÇA RETA

PORTA 18mm

15mm

Vista superior
DOBRADIÇA CURVA

PORTA 18mm

15mm

Vista superior
DOBRADIÇA SUPER CURVA

PORTA 18mm

A dobradiça Super Curva faz com
que a porta �que posicionada dentro
da caixa do móvel, ou seja, entre os
montantes, e não sobreposta a eles
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Veja a diferença entre elas em uma caixa com montan-
tes de 15mm de espessura em vista frontal.

Pode até ser que você ache estranho eu dar tanta aten-
ção às dobradiças quando o tema do ebook são portas 
ripadas. A questão é que, como sempre, a construção 
das portas é feita de acordo com a ferragem que será 
usada. 

Nesse documento eu vou tratar apenas dos três tipos 
mais comuns de dobradiças. Mas é muito importante 
observar que os conceitos de projeto e execução usados 
a partir delas para desenvolver as portas, serão aplica-
dos também em qualquer outro tipo de dobradiça mais 
elaborado. 

Nesse contexto, é fundamental observar as tolerâncias 
de cada dobradiça, não só no que diz respeito à regula-
gem em relação aos montantes, mas também no que 
dize respeito à espessura das portas.

Existe um limite que cada tipo de dobradiça trabalha 
em relação à espessura da porta. E essa condição pode 
variar também em relação às distâncias que várias 
portas posicionadas uma ao lado da outra pode ter. 

Para dobradiças comuns, incluindo os três tipos mais 
tradicionais que listamos até aqui, é indicado que as 
portas tenham até 22mm de espessura. Em portas mais 
espessas o funcionamento pode ser totalmente compro-
metido.

Logo adiante será possível observar a relação direta 
entre espessura das portas e a distância entre uma e 
outra em um armário.

15mm

Vista frontal
DOBRADIÇA RETA

PORTA 18mm

15mm

Vista frontal
DOBRADIÇA CURVA

PORTA 18mm

15mm

Vista frontal
DOBRADIÇA SUPER CURVA

PORTA 18mm
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 Mas antes, gostaria de me aprofundar um pouco mais 
em detalhes sobre as dobradiças que farão com que 
toda sua compreenão �que mais clara. Assim você vai 
poder aplicar os conceitos nos seus projetos de vários 
tipos de portas, não só portas ripadas.

É importante lembrar que para cada tipo de dobradiça 
que estamos falando existem variados modelos. Exem-
plo: Uma dobradiça reta pode ter abertura de 105 graus, 
mas também pode ter uma abertura bem maior. Sempre 
veri�que as possibilidades nos modelos e marcas que 
você pretende usar, ok? 

 

 

Para entender extamente como funcionam os modelos, 
e não apenas saber que funcionam, eu gostaria de expli-
car detalhadamente a relação de cada tipo com a posi-
ção da porta.DOBRADIÇA RETA ABERTA

DOBRADIÇA RETA FECHADA

Caneco

Calço

Repare na posição
do caneco, quando 
fechado, em relação

ao montante.

DOBRADIÇA RETA FECHADA

15mm

Porta fechada

Montante 15mm
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Observe, agora, as naunces da dobradiça curva e o 
porque de seu funcionamento. 

 

 

Veja que o caneco da dobradiça curva, quando fechado, 
não passa tanto do nível do calço que está no montan-
te. É justamente esse posicionamento + a distância do 
rebaixo para encaixar o caneco que faz a porta cobrir 
apenas uma parte do montante de 15mm.

Veja a próxima �gura.

Como falado anteriormente, embora a dobradiça curva 
ainda faça a porta funcionar na frente da caixa do armá-
rio, ou seja, portas não embutidas, o princípio de seu 
funcionamento faz com que a porta cubra apenas uma 
parte do montante.

DOBRADIÇA CURVA ABERTA

DOBRADIÇA CURVA FECHADA

Repare na posição
do caneco, quando 
fechado, em relação

ao montante.

DOBRADIÇA CURVA FECHADA

15mm
Montante 15mm

Porta fechada

Parte não coberta do montante

É justamente a curva
no corpo da dobradiça que
faz com que o caneco tenha

seu fechamento mais alto
em relação à dobradiça reta.
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A dobradiça super curva trabalha de forma diferente. 
Além de sua curva ser mais acentuada, seu calço é 
�xado mais para dentro do montante em relação aos 
outros dois tipos. Essas características permitem que ela 
faça as portas trabalharem embutidas no armário.

 

 

Na dobradiça super curva, o caneco, quando fechado, 
�ca mais alto que a menor regulagem do calço. É justa-
mente essa característica que permite que a porta seja 
embutida na caixa.

DOBRADIÇA SUPER CURVA ABERTA

DOBRADIÇA SUPER CURVA FECHADA

DOBRADIÇA SUPER CURVA FECHADA

15mm
Montante 15mm

Porta fechada

Porta totalmente embutida

A curva da dobradiça super curva é bem mais alta que a da 
dobradiça curva comum. Essa con�guração permite as portas trabalharem 

embutidas no armário
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A partir de agora, então, vamos falar sobre uma parte 
importante das portas ripadas de abrir com dobradiças 
de caneco. A espessura das portas.

As dobradiças comuns têm uma limitação de funciona-
mento em relação a essas espessuras. Na Verdade, todas 
as dobradiças têm. Mesmo as mais so�sticadas com 
maior possibilidade de suportar portas mais espessas. 

O que importa, no entanto, é que os exemplos que 
demos até aqui servirão de base para todo o seu traba-
lho com portas ripadas. 

É claro que as portas ripadas tendem a ser mais grossas, 
uma vez que é preciso aplicar ripas de madeira sobre 
uma moldura que já possui espessura su�ciente para 
suportar o caneco da dobradiça.

Veja só, não é indicado usar dobradiça de caneco em 
portas com menos de 15mm. A profundidade do próprio 
caneco é de 12mm, na maioria dos casos, e é preciso 
termos ao menos 3mm para não fragilizar o mdf, com-
pensado ou a madeira maciça que forma a moldura da 
porta.

É compreensível que talvez você pense que pode usar 

uma moldura com chapas ou madeira menos espessa 
que 15mm já que as ripas vão engrossar a porta. Mas a 
�gura abaixo vai explicar claramente porque não é 
viável.

É muito importante, também, lembrar que usar chapas 
muito �nas para fazer portas não é o ideal. Eu não gosto 
de usar chapas de 15mm para essa �nalidade. Existe 
outra forma de trabalhar usando chapas de 18 e man-
tendo os 22 ou 23mm �nais de espessura da porta. Um 
pouco mais adiante você vai ver exatamente como.

Vamos para uma parte fundamental do funcionamento 
das portas com dobradiça de caneco. Que é a paginação 
de portas uma do lado da outra e sua dinâmica de 
acordo com a sua espessura e as dobradiças usadas.

15mm

22mm

Em uma chapa de 15mm sobram apenas 3mm de 
material após o rebaixo do caneco ser feito. 

Embora as ripas acrescentem espessura
às portas, elas não preenchem espaço 

para o rebaixo do caneco.

Vista superior
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As dobradiças têm suas diferenças justamente para 
atender às demandas distintas de tipos de projeto. Vou 
mostrar abaixo duas formas de fazer o mesmo armário 
de cozinha, por exemplo, e explicar porque em um caso 
usamos dobradiças retas e em outro caso, dobradiças 
curvas.

15mm

Vista superior

PORTA 18mm

85cm

PORTA 18mm

Armário de 85cm de comprimento feito em apenas 
um módulo. Para abertura das portas temos um 

montante central

Dobradiças curvas

Quando é necessário trabalhar com duas portas no mesmo 
montante (ou ilharga), e serão usadas dobradiças dos dois lados

é importante observar a espessura do montante. No caso do
nosso exemplo, temos um montante de 15mm. Seria inviável usar
dobradiças retas, uma vez que uma porta avançaria para “dentro” 

da outra. A dobradiça curva, por sua vez, permite essa con�guração.
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15mm

Vista superior

PORTA 18mm

85cm

PORTA 18mm

15mm

Armário de 85cm de comprimento feito em dois módulos. 
Para abertura das portas temos um montante para cada porta 

42,5cm 42,5cm

Módulo 01 Módulo 02

Dobradiças retas

No exemplo anterior, mostramos um armário com 85cm 
de comprimento feito em apenas um módulo. Caso ele 
fosse feito em dois módulos, a con�guração das portas 
poderia ser igual, mas a ferragem usada seria diferente.

Veja o exemplo abaixo: 

É muito importante entender esses recursos porque em 
grande parte das vezes previsamos fazer um armário em 
módulos. Principalmente para cozinhas e banheiros, 
porque são caixas menores que podem ser transporta-
das montadas e isso facilita muito a instalação.

OBS IMPORTANTE:

Todas as distâncias entre portas e suas paginações 
devem levar em conta as espessuras dos montantes. 
Como já vimos, uma dobradiça reta cobre um montante 
de 15mm, mas não cobre um montante de 25mm.

Fique sempre antento(a) a isso e NUNCA deixe de fazer 
testes para garantir. Essa matemática sempre precisa ser 
observada e respeitada.

Na minha o�cina eu sempre testo tudo. Inclusive é 
muito comum que eu faça todo o armário e depois pro-
duza as portas para ir testando sem desperdício. 

Mesmo assim, uso sempre esse conhecimento que 
passei para você aqui para poder formular meus testes.

Além da espessura dos montantes e da maneira de 
montar os armários, a espessura das portas também tem

Em uma situação onde temos dois módulos que formam
um único armário com montantes de 15mm e queremos

que a distância entre as portas seja a menor possível,
o mais indicado é usar dobradiças retas em cada montante.

Elas permitem que as laterais das portas se aproximem tanto
quanto dobradiças curvas colocadas nos dois lados de 

um mesmo montante.
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in�uência direta na paginação e distância entre uma 
porta e outra. E é aí que as portinhas ripadas podem 
sofrer um pouco.

Muita gente entra em contato comigo para saber se é 
possível usar os tipos de dobradiças comuns que de-
monstrei nos exemplos anteriores em portas ripadas. Eu 
a�rmo que sim e vou explicar exatamente como eu faço 
isso.

Mas, antes disso, preciso falar um pouco da dinâmica 
das portas ripadas de correr.

Vamos nessa?

Estamos aqui até agora falando de ferragens e parece 
que o tema do ebook não será abordado! Mas calma, 
não adianta nada falar de portas ripadas se não enten-
dermos as nuances de instalação e funcionamento que 
podemos usar. 

A construção e projeto correto das portas depende 
disso. Nós já entramos no tema desde o começo e, no 
meu ponto de vista, entramos da forma certa para você 
entender que para projetar e fazer portinhas ripadas 
que funcionam de verdade, é preciso entender a base 
de tudo. 

Observe a foto a seguir:

Trilho

Kit �xado na 
porta
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Você reparou na foto anterior que temos dois trilhos na 
parte superior interna do móvel? Reparou também que 
temos os kits? Esses Kits, nada mais são do que carri-
nhos que �cam dentro do trilho e, ao mesmo tempo, 
estão �xados na porta. Eles permitem que a porta desli-
ze e oferece a possibilidade de regulagem delas.

Se você já conhece meu trabalho há mais tempo sabe 
que eu não gosto de todos os tipos de sistema deslizan-
te. Por isso, eu vou falar tudo o que preciso sobre os 
conceitos das portas ripadas de correr com um dos mo-
delos que gosto. Mas os mesmos princípios de observa-
ção e leitura das características desse sistema para pro-
jeto e produção das portas precisa ser aplicado no siste-
ma que você escolher usar.

Antes de mais nada preciso dizer que esse sistema tra-
balha com as portas penduradas, ou seja, o peso �ca na 
parte superior. Além disso, não temos trilhos embaixo, 
apenas uma guia para cada porta.

Sinto que é importante falar sobre guias rapidamente 
para você poder entender em que tipo de trabalho você 
pode utilizá-las.

A Guia de uma porta de correr é basicamente um pino 
�xado na base do móvel. A parte inferior da porta tem 
uma canaleta não passante, ou seja, não atravessa a 
porta de um lado para o outro.

120cm

Movimento porta

Guia

Guia
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Por isso, quando trabalhamos com portas com guia 
embaixo, precisamos saber que ela corre apenas o seu 
próprio comprimento (na verdade um pouco menos),
uma vez que a própria guia limita seu movimento.

Caso sua porta precise correr por um caminho maior 
que seu própio comprimento (lembre-se que o movi-
mento da porta com guia é muito próximo ao seu com-
primento, não exatamente igual), é indicado que você 
use um sistema com trilho inferior. Dessa forma não há 
limitação.

Não vou me aprofundar em vários modelos especí�cos e 
marcas nesse documento. Mas vou explicar conceitos 
que você poderá aplicar nos seus projetos e se inspirar 
para criar suas próprias soluções. Ou, minimamente, 
saber o que procurar quando estiver projetando e pro-
duzindo.

Nesse contexto, uma forma de usar um sistema de 
portas penduradas é usar a guia �xada na própria porta, 
ao invés de ser �xada na base, como o modelo que mos-
tramos antes. Quando a guia está na porta, o trilho infe-
rior está na base. Ou podemos fazer uma canaleta na 
base do móvel. Justamente ao contrário do modelo 
anterior.

Na �gura a seguir será simples entender esse modelo de 
funcionamento.

A guia se mantém no mesmo ponto �xada
na base do móvel ao mesmo tempo em

que está dentro da canaleta feita embaixo
da porta.

O trilho segura o peso da porta que �ca alguns
milímetros afastada da base para não ter atrito 

enquanto desliza.

Porta desliza apenas no seu 
próprio comprimento
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Repare que no caso de termos uma canaleta na parte 
inferior do móvel e a guia na parte de baixo da porta é 
possível que a porta deslize por um caminho muito mais 
longo do que o seu próprio comprimento.

Diferença entre a guia �xada na base do móvel e a guia 
�xada na parte inferior da porta:

A canaleta nesse caso
não �ca na parte inferior

da porta, mas sim na base 
do móvel (no caso do

sistema de porta 
pendurada).

A guia está �xada na parte inferior
da porta. 

Porta 01 

A porta com a guia em sua parte inferior permite
que ela deslize por um caminho muito maior do que

seu próprio comprimento.
Observe na imagem que a mesma porta (porta 01)

corre, sem problemas, por um percurso mais amplo.

Porta 01 Porta 01 

A porta com a canaleta em sua parte inferior e a guia na 
base do móvel não corre além de (quase) seu próprio 

comprimento porque a própria guia limita o movimento.

Porta 01 Porta 01 
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Assim como as portas ripadas de abrir, temos que fazer 
a veri�cação das ferragens escolhidas nas portas de 
correr. Isso porque cada sistema escolhido tem uma 
forma de funcionar e suas tolerâncias. Ou seja, existem 
sistemas que são feitos para portas de até 18mm de 
espessura, outros para portas de 22mm, outros para 
portas de 25mm e assim por diante. 

Todas essas exigências que o sistema impõe para fun-
cionar (além do peso das portas, é claro), nos permite 
produzir as portas de uma certa maneira. E nunca se 
esqueça que portas de correr ocupam um espaço 
grande dentro do móvel (quando temos mais de uma no 
mesmo móvel). Justamente porque, uma precisa correr 
por trás da outra. E, assim, como as dobradiças de 
caneco das portas de abrir, temos os sistemas (ou kits) 
que ocupam um espaço atrás das portas. E esse espaço 
precisa ser respeitado para que uma porta não arraste 
na outra enquanto desliza.

Veja, nas fotos a seguir, um exemplo de um kit que 
usamos com regularidade em nossos projetos. 

Observe que o sistema que temos aqui como exemplo 
tem um caneco bem parecido com as dobradiças sobre 
as quais falamos antes.

É preciso fazer um rebaixo na parte de trás das portas. 
Para isso, assim como nas dobradiças, as molduras das 
portas (isso não inclui as ripas) precisam ter a espessura 
mínima que o sistema exige.

Obs: Independente do sistema que for escolhido no seu 
projeto, e mesmo que não precise de usinagem na 
porta, sempre observe todas as especi�cações dos 

Referência do produto: Clipo 15 da EKU (Representado e vendido pela Siforma Ferragens, no Brasil)

Parte de dentro Parte de fora
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fabricantes e as use como referência para seu trabalho.

E claro, não apenas a espessura, mas a largura da mol-
dura também depende disso. Por isso, assim como fala-
mos lá no início, dependendo do sistema que escolhe-
mos ou que tenha sido escolhido para o projeto, o dese-
nho precisará ser adequado a esse contexto.

Você considera razoável, em termos de projeto, fazer 
uma moldura de uma porta de correr com 35mm de 
largura para esse sistema como os mesmos 35mm de 
largura? Mesmo que tecnicamente seja viável?

Honestamente, eu considero isso um trabalho feito no 
limite do possível. Talvez isso seja ok. Mas eu pre�ro ter 
um pouco mais de margem de tolerância. Veja a compa-
ração que faço nas próximas �guras.

33
m

m

70mm

Opção 01

Opção 02

Opção 03
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Observando as opções 01, 02 e 03, qual ou quais você 
usaria em um projeto seu?

Eu usaria, certamente, a opção 01. Temos mais coerên-
cia e tolerância em relação à ferragem.

A opção 02 também funciona, embora seja muito “aper-
tado” para a ferragem e sem margem de erro. De qual-
quer forma, sem dúvida, é a opção “limite”.

A opção 03 não pode ser considerada, uma vez que o 
caneco da ferragem (todas as partes lilás), não poderia, 
ao menos, ser encaixados no rebaixo.

Na última �gura vimos que, assim como nas dobradiças, 
ou em qualquer tipo de ferragem, precisamos utilizar as 
especi�cações que os sistemas exigem e fazer nossos 
projetos e execuções dessa forma.

Lembre-se, não é, de forma alguma, minha intenção 
explicar todos os tipos de ferragens e sistemas. Mas 
sinto que é minha obrigação usar alguns modelos e 
explicar o método de projeto e como devemos pensar 
cada um a partir deles. Isso é um conceito que pode e 
deve ser aplicado a qualquer projeto que exige ferra-
gens e sistemas de funcionamento.

Visto isso e entendendo como funcionam os tipos mais 
comuns de dobradiças de caneco e um exemplo clássico 
e muito utilizado de sistema deslizante, vamos usar 
essas informações para falar, especi�camente das portas 
e métodos de ripamento.

Vista Lateral Vista Lateral

Projeção Montante 
Opção 01

Projeção Montante 
Opção 03
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PORTAS RIPADAS - CONSTRUINDO AS MOLDURAS: Sabendo qual é o sistema de funcionamento que será 
usado (dobradiças ou sistemas deslizante) e entenden-
do o que cada um deles “pede” em relação a sua moldu-
ra de porta ripada, você agora pode, sem medo, fazer 
seu projeto e/ou execução.

Antes de tudo, uma pergunta simples: Porque você usa 
portas ripadas nos seus projetos?

Existem várias respostas. Algumas que exigem estética, 
outras que juntam estética com funcionalidade. Certa-
mente você vai se encontrar em uma ou mais de uma 
das respostas abaixo:

- Acho bonito!

- Acho que dá leveza ao móvel!

- Cria canais de ventilzação para dentro do móvel

- Uso para esconder ar condicionado

- É possível trocar canais e acessar aparelhos pelo con-
trole remoto sem abrir as portas

Você concorda com alguma ou algumas dessas respos-
tas? 
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É bem possível que sim. E mesmo que seu motivo seja 
outro, não importa! O que importa é que portas ripadas 
são lindas e super funcionais!

E como nosso foco é falar sobre portas ripadas vazadas, 
vamos para os tipos de construção mais simples das 
molduras que receberão as ripas.

Ordem correta para construir as molduras :

1 - Qual é o vão do seu móvel? Quanto você precisa que 
a parte externa da porta seja mais baixa e/ou menos 
larga que o vão? 

Veja a ferragem que você vai usar e ela vai te dar essa 
resposta.

2 - Qual a largura e espessura mínimas e/ou máximas 
que posso ter na moldura?

Veja a ferragem que você vai usar e ela vai te dar essa 
resposta.

Sabendo disso, seu trabalho será certeiro e, caso você 
seja marceneiro(a), você vai se livrar de um dos maiores 
pesadelos da marcenaria: O RETRABALHO
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- Moldura a partir da chapa simples: Esse é um processo simples que pode ser feito com 
chapas de, no mínimo, 15mm de espessura (dependen-
do do sistema usado). Pode ser feito através da serra de 
bancada com �nalização na serra tico tico e tupia ou 
pode ser feito com serra tico tico e �nalização na tupia 
através de um gabartito.

SIM! Existem outras formas de fazer e cada pr�ssional 
que produz móveis pode se sentir mais à vonatde para 
fazer da maneira que preferir. Aqui, damos algumas 
opções a partir do que estamos acostumados a fazer.

O ponto positivo desse método é que é simples e 
rápido. Pode ser feito tanto com Compensado quanto 
com Mdf. Dependendo do caso, com madeira maciça 
também.

Como existe a retirada do “miolo” a moldura acaba �can-
do sem emendas e, nesse caso, é possível trabalhar o 
acabamento com folhas de madeira (lâminas naturais ou 
pré compostas) ou com a própria pintura.

Usinagens feitas com tupias podem simular o encontro 
reto ou em meia esquadria. 

Um “miolo” é retirado do meio de uma 
chapa com as medidas externas já de�nidas.

Resultado Final
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O ponto negativo desse método é o desperdício de 
material. Sempre que for usar esse método, procure ter 
alguma �nalidade para o  “miolo” que é retirado. 

Eu gosto de separar esses materiais para fazer futuras 
frentes ou partes internas de gavetas. Vai depender da 
espessura da peça. Eventualmente podem ser usadas no 
próprio projeto.

- Moldura a partir da “Meia Madeira”:

Eu sei que dependendo da região que você mora no 
Brasil esse método pode ter outro nome. Isso é normal.
Independente disso, meu objetivo é mostrar o método e 
explicar como usá-lo. A forma como vou chamar aqui 
nesse documento é como usamos na nossa empresa. 

Fique à vontade para chamar de outra forma, ok?

O método da meia madeira normalmente é feito com 
madeira maciça, mas é muito viável de ser feito em mdf 
ou compensado.

Ele consiste basicamente em usarmos réguas que vão 
formar a moldura e trabalhar um encaixe em cada en-
contro.

 

Nesse método a moldura é feita em 4 partes. No nosso 
exemplo podemos dizer que são duas partes horizontais 
e duas verticais. Mas isso não pode ser um padrão, uma 
vez que existem portas quadradas. 

Portanto, são quatro partes que formam uma moldura 
que receberá as ripas e a ferragem usada.

Vamos supor que estamos trabalhando com réguas de 
18mm de espessura e 70mm de largura. O comprimento 
é indiferente, por enquanto. No encaixe em meia madei-
ra precisamos fazer o encontro em 90 graus entre as 4 
peças ser perfeito. Por isso, retiramos material em meia 
espessura nas pontas de cada uma das partes pela lar-
gura da réguas. Veja no detalhe a seguir:

1

2

3

4
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As peças 1 e 3 se encontram em meia madeira no exem-
plo acima. Como cada peça tem 18mm de espessura, 
para que elas se juntem e formem uma moldura com os 
mesmos 18mm, no ponto de contato entre elas é preci-
so que sejam feitos rebaixos opostos um ao outro para 
que o encontro seja perfeito.

Ou seja, é preciso retirar 9mm da espessura e cada uma 
com a medida da largura das partes que , nesse caso, é 
de 70mm.

A peças precisam ser cortadas completamente no 
esquadro.

Minha indicação é que sejam feitos testes antes de ga-
baritar o maquinário para a execução �nal das peças.

Assim é possível garantir a qualidade e a precisão.

As peças podem ser unidas com cola branca de madeira 
ou com resina epoxy. O ideal é que sejam prensadas e 
que essa prensagem respeite o tempo certo de cura da 
cola.

1

70mm
9mm

3

70mm
9mm
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Caso você se sinta mais confortável, é possível deixar as 
peças maiores e passantes. Nesse caso, depois que as 
peças estão coladas e no esquadro é necessário aparar 
as sobras passantes e a moldura �ca com o formato 
ideal, como mostra a �gura abaixo:

A meia madeira pode ser feita também em meia esqua-
dria. Mas aqui nós vamos tratar do encontro em meia 
madeira com linhas perpendiculares.

É sempre importante, então, observar o sentido e a 
posição das ripas em ralação às linhas de encontro das 
peças para não haver desconforto visual.

Veja esse exemplo:

Imagine que as linhas vermelhas nos quatro encontros 
entre as peças estão no sentido perpendicular das ripas, 
como mostra a �gura. Reconheço que isso é uma
questão puramente estética e que não incomoda ou até 
agrada muitas pessoas.

As linhas vermelhas
representam o ponto
de corte no caso das 
peças serem coladas

com sobras.

Linhas vermehas representam 
o encontro entre as partes
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Na minha opinião, faz mais sentido fazer as linhas dos 
encontros no mesmo sentido das ripas, como mostra a 
foto a seguir:

Embora isso seja uma questão de gosto pessoal, preferi 
expor minha opinião. Isso não signi�ca uma verdade 
absoluta. O mais importante é que o encaixe esteja 
muito bem feito e a moldura esteja completamente no 
esquadro.

O processo de encaixe de duas peças em meia madeira 
pode ser feito na serra de bancada com o uso de gabari-
tos e também pode ser feito com tupia de mão ou de 
bancada. 

O processo de meia madeira desperdiça muito pouco 
material e funciona muito bem para portas com grande 
durabilidade

- Moldura na Meia Esquadria:

A moldura em meia esquadria segue o mesmo princípio 
da moldura em meia madeira. Inclusive é possível mis-
turar as duas formas. Mas nesse livro me concentrarei 
nos três modelos que sugeri no início dessa parte.

A meia esquadria permite o encontro de peças em 45 
graus. Ou seja, o contato das peças é feito em um 
ângulo de 45 graus, mas o resultado �nal desse encotro 
é em 90 graus.

Linhas de encontro
no mesmo sentido

das ripas
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Se formos seguir o raciocínio que usei para falar da 
linha de encontro entre duas partes da moldura e apli-
car esse conceito na meia esquadria, é possível que para 
alguns (assim como para mim mesmo), resulte em um 
visual estranho.

Mas, novamente, isso é uma opinião pessoal e não faria 
sentido deixar de colocar essa opção nesse ebook, já 
que é uma forma muito e�ciente de montagem e fun-
ciona perfeitamente para a construção de molduras de 
portas.

A meia esquadria pode ser colada com cavilhas, espigas 
ou até mesmo conectores como os “Biscoitos” das fresa-
dora de união. 

(Sugiro que entrem no site www.lamello.com e vejam as 
possibilidades incríveis de conectores que existem hoje 
no mercado).

Uma peça de moldura de porta pode ser cortada em 
meia esquadria em uma serra de bancada comum 
apenas com o uso correto de um gabarito feito de forma 
segura.

90 Encontro de 45 graus
entre duas peças resulta
em um ângulo �nal de 

90 graus
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AS RIPAS (DESVENDANDO OS SEGREDOS):

Se você chegou até aqui nesse ebook e está tirando 
valor dele é porque você já sabe que produzir portinhas 
ripadas é muito mais do que colar uma ripa do lado da 
outra em uma moldura.

A largura, espessura e comprimento das ripas são muito 
importantes. A forma como serão coladas também. 
Outra coisa fundamental é entender que as ripas 
aumentam a espessura da porta e, dependendo do 
quanto esse aumento respresentar pode ser que a ferra-
gem escolhida não funcione.

Pois é. Mas para tudo tem um jeito e eu quero apresen-
tar agora algumas técnicas que nós usamos na nossa 
empresa e que estão validadas, tanto de projeto, quanto 
de produção das portas com ripas. 

Eu já �z centenas de portinhas ripadas. Quem me 
conhece há mais tempo sabe que não tenho problemas 
em dizer que já errei e continuo errando. Mas eu apren-
do com meus erros, crio novos métodos e faço nova-
mente até acertar.  

Por isso, vou passar aqui meu método de trabalho na 
ordem correta. Fique à vontade para adaptar e trabalhar 
da maneira que preferir. Use esse ebook como uma base 
para seus próprios métodos!

Que material usar na ripas:

Muitas vezes me perguntam se ripas podem ser feitas 
com mdf e compensado. Não vejo problema nenhum se 
elas forem instaladas em uma superfície inteira, ou seja, 
sem um espaço vazado no meio, como as portas das 
quais estamos tratando aqui, com a base em moldura.

Embora eu ache mais seguro e durável fazer as ripas em 
madeira maciça, entendo que alguns projetos especi�-
cam mdfs madeirados e que as ripas precisam seguir 
esse padrão. 

A boa notícia é que o método que vou te ensinar permi-
te o uso desse material.

Mas observe sempre que ripas de mdf nunca terão a 
resistênica de ripas de madeira maciça secas e de boa 
qualidade. Nem mesmo terão a resistência e durabilida-
de de uma boa chapa de compensado.
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Sobre madeira maciça:

Não use, em nenhuma hipótese, madeiras que não 
sejam certi�cadas e autorizadas. 

Se você tem marcenaria, vou deixar uma dica. Sempre 
que iniciamos uma obra observamos o que vai ser des-
montado e jogado fora. É possível aproveitar muito 
material de alta qualidade, como assoalhos de ipê ou 
peroba do campo e outras peças, como aduelas e até 
mesmo parte da própria marcenaria antiga que será 
desmontada.

Tenho um pequeno estoque de Freijó maciço reaprovei-
tado que me dá a chance de usar madeira maciça seca, 
de alto padrão e, o melhor de tudo, sem ter que com-
prar madeira nova.

Tenho também assoalho de ipê de alta qualidade entre 
outras madeiras excelentes que simplesmente não 
deixei ir para o lixo.

Aproveitem essa chance se puderem! É viável e o retor-
no é gigantesco!  

No início desse livro, mostrei uma foto de umas moldu-
ras de portas que fabriquei com antigas prateleiras ma-
ciças de cedro. 

Isso mesmo, eram peças que foram usadas durante mais 
de 30 anos como prateleiras e em uma dessas ocasiões 
de desmontar um apartamento eu pude �car com elas 
(não consigo imaginar peças assim indo para o lixo). 
Aguardei o momento certo e as usei para fazer lindas 
portas em meia esquadria.
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Madeiras nesse padrão podem , facilmente ser pintadas 
em laca ou outro processo. 

Lembre: Madeira maciça precisa estar seca para usar. 
Quanto mais seca menos a madeira trabalha. Por isso, 
menores são as chances de empeno. 

Na minha opinião, não existe melhor fonte de madeiras 
boas e secas que as madeiras reaproveitadas.

Você pode usá-las nas molduras e nas ripas. Funciona 
super bem e a durabilidade é fantástica.

COMO FUNCIONA A FIXAÇÃO DAS RIPAS NAS PORTAS:

Na próxima imagem você vai ver uma das portas ripadas 
que já �zemos. Repare que é uma foto de uma parte da 
porta por dentro. 

A foto foi tirada dessa forma, justamente para que você 
possa analisar e chegar à sua própria conclusão sobre 
esse tipo de construção e detalhamento. Veja a parte 
debaixo da foto.

Será que essa forma é correta? o que você mudaria? 
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Esse é um processo simples de colagem das ripas. Em 
virtude do limite de espessura que a dobradiça suporta 
para funcionar bem, acabamos fazendo ripas mais �nas. 
Bem �nas, na verdade, com apenas 5mm. 

Embora esse processo funcione, ele me mostrou as 
questões negativas e as positivas e como melhorar e 
chegar a um detalhamento e construção mais inteligen-
te e durável.

As dobradiças têm seu limite certo? Ou até mesmo os 
sistemas deslizantes. É óbvio que existem dobradiças 
que funcionam em portas muito mais espessas, mas 
será que é realmente necessário ter portas tão grossas 
se não é, de fato, necessário?

Mesmo que seja algo primordial no projeto, o método 
construtivo que vou mostrar a seguir funciona para 
qualquer espessura de porta.

O método que uso nas portas ripadas com molduras é o 
que chamo de “ripas que abraçam” as molduras.

Esse método é justamente a correção da forma como foi 
feita a porta da foto anterior.

Veja a diferença entre as duas �guras a seguir:     

FIGURA 01:   

FIGURA 02:                     

Consegue entender a diferença que temos nas duas 
�guras? A foto anterior mostra uma porta feita com o 
processo da �gura 01. Esse processo não está, de todo, 
errado, mas oferece uma porta com ripas muito mais 
frágeis.

Porta vista em corte

Projeção moldura

18mm

5mm

60mm

Ripa

Porta vista em corte
Projeção moldura

18mm

5mm
Ripa60mm
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Quando as ripas “abraçam” a moldura da porta, além de 
diminuir a visibilidade dentro do móvel sem perder as 
propriedades ideais de portas ripadas (ventilação, uso 
dos aparelhos com as portas fechadas, entre outros), 
ainda conseguimos criar ripas muito mais espessas e 
�rmes. Consequentemente mais duráveis.

Na foto anterior é possível reparar como as ripas abra-
çam a moldura. Observe que o avanço da espessura da 
ripa em relação à espessura da moldura aumenta o 
volume de material e proporciona ripas muito mais 
fortes.

Além disso, temos outro grande benefício. Quando faze-
mos isso, não precisamos avançar tanto com as ripas à 
frente da moldura, o que faz com que não tenhamos 
que, necessariamente, ter uma porta tão espessa. Assim, 
podemos, sem problemas, usar as dobradiças comuns.

Veja como é possivel trabalhar dessa forma. Depois que 
todas as ripas estão coladas, toda a estrutura da porta 
�ca muito mais resistente. O conjunto �nal �ca muito 
mais forte.                     

Ripas “abraçam” a
moldura

Espessura total 
da ripa

Espessura que avança
à frente da moldura
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E não precisamos ir tão longe. Caso você pre�ra ou ne-
cessite, por qualquer motivo que seja, é possível usar o 
método das ripas que abraçam a moldura sem usar a 
espessura inteira das molduras.

Veja só o exemplo abaixo:

No exemplo acima, temos a parte interna de uma porta 
ripada com o método das ripas que “abraçam” a moldura 
e deixam 4mm livres. Ou seja, as ripas avançam 14mm 
para dentro da espessura da moldura, o que já garante 
uma área de colagem maior e oferece muito mais resis-
tência e durabilidade.

Mesmo que as ripas
não “abracem” 100%

da espessura da
moldura, o método

já funciona muito bem.
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Além disso, as ripas ainda avançam 4mm à frente da 
moldura, deixando a porta com 22mm de espessura 
�nal. Nesse caso, ainda é viável usar dobradiças comuns.

Abaixo, uma imagem da frente da portinha �nalizada

Eu sempre digo para meus alunos que meus erros são 
seus próximos acertos! E isso é verdade! Eu já testei 
tanta coisa nessa pro�ssão que sempre tento passar o 
que não funciona e mostrar aquilo que funcionou 
depois que eu errei algum projeto.

Assim, cada um pode criar suas forma de trabalho 
sabendo, ao menos, alguns caminhos que provavelmen-
te não estarão certos. E, dessa forma, poderão economi-
zar muito tempo e dinheiro.

Uma das coisas que já �z e têm chance de dar errado é 
fazer portas muito compridas com um espaço muito 
grande entre os montantes verticais das molduras. 

Isso acaba criando um espaço muito grande vazio que 
as ripas precisam “percorrer” e com o tempo, por mais 
seca que as madeiras estejam elas podem empenar um 
pouco. 

A solução simples e funcional para esses casos é criar 
um, ou mais, montantes verticais centrais na moldura 
da porta.

Vou dar alguns exemplos nas próximas �guras.
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Embora não exista um vão livre limite para ripas, porque 
as variáveis entre o comprimento do vão, largura, espes-
sura das ripas, qualidade da madeira, entre outras, são 
enromes, eu pre�ro sempre deixar aberta a possibilida-
de de um ou mais montantes verticais no meio da mol-
dura. 

Isso sempre vai me trazer a possibilidade de mais área 
de contato para �xação das ripas e o vão livre será, no 
mínimo, metade do existente. Isso minimiza demais as 
chances de empeno das ripas.

Nesse exemplo estou usando um vão de 100cm (1m), 
apenas como forma ilustrativa de explicar. Mas isso 
pode variar bastante entre cada pro�ssional.

De qualquer forma, o mais sensato, na minha posição, é 
explicar o recurso que eu uso para que problemas futu-
ros não aconteçam em situações parecidas.

Portanto, nesse contexto, eu mudaria a moldura da 
porta a con�guração a seguir:

100cm

Vão livre de 100cm

Ripa menor que 50cm menor que50cm

Novo montante vertical
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Espessura total 
da ripa

Espessura que avança
à frente da moldura

Nesse caso, a con�guração das ripas para poder manter 
o métodos das ripas que “abraçam” a moldura �caria 
como o exemplo na �gura abaixo:

O novo encaixe possibilita mais um ponto de �xação 
com cola e subtrai o vão livre das ripas para menos da 
metade.

Como eu falei antes, não existe uma regra exata que 
de�ne a partir de quais dimensões ou suas combinações 
é preciso aumentar a quantidade de montantes. Isso é 
um conceito que cada pro�ssional observa e trabalha de 
uma forma. Mas saber que é possível fazer e que, de-
pendendo do caso, seja necessário, é ótimo para quem

faz os projetos e também para quem produz.

Embora eu esteja mostrando os conceitos em portas 
horizontais é possível aplicar e replicar o método para 
qualquer formato de porta. Basta levar em consideração 
todos os pontos críticos vistos aqui e aplicá-los ao seu 
contexto de projeto.

COMO PRODUZIR AS RIPAS COM OS ENCAIXES:

Vamos entrar agora em uma parte do ebook que talvez 
interesse mais aos marceneiro(a)s. Mas é um método de 
trabalho que vale a pena ser visto por todos!

A�nal, saber como se faz ajuda demais na qualidade do 
projeto.

Vamos lá! 

Eu não sou um pro�ssional especializado em marcenaria 
clássica com madeira maciça. Quem conhece meu traba-
lho sabe que eu uso madeira maciça mais para detalhes 
em projetos, especialmente quando envolvem ripas!

Mas, até por isso, desenvolvi técnicas que viabilizam a

Encaixe para o novo montante
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produção dessas peças com extrema qualidade e preci-
são sem a necessidade dos maquinários clássicos da 
marcenaria tradicional.

Estou certo que muitos outros pro�ssionais também 
utilizam esses métodos com resultados igualmente 
satisfatórios.

Vamos às etapas:

1 - Identi�car a peça de madeira que será trabalhada. 
Ver quantas ripas é possível retirar dessa peça. 

2 - Desempenar e desengrossar a peça na espessura 
desejada. É possível fazer com a serra de bancada 
comum e uma plaina desempenadeira portátil.

No desenho anterior “X” é o comprimento da peça e o 
sentido dos veios da madeira. “Y” é a largura da peça 
que cruza o sentido dos veios. “Z” é a espessura �nal da 
peça. Ou seja, a espessura desejada das ripas.

Se voltarmos ao exemplo da última portinha que mos-
trei, essa peça teria 18mm de espessura acabada.

3 - Deixar a peça com a largura (y) mais confortável para 
fazer os desbastes necessários para os encaixes nos 
montantes. Não importa quantos sejam.

4 - O comprimento da peça (X) precisa ser maior que a 
medida �nal das ripas. É sempre bom aparar e limpar o 
comprimento das ripas depois que elas já estão coladas 
na moldura. Assim o acabamento �ca perfeito.

x y

z

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - MUNDO MARCENARIA



5 - A usinagem ou desbaste dos encaixes das ripas 
devem ser feitos após a moldura pronta. Ela será o pró-
prio gabarito para testar os encaixes.

6 - Faça a usinagem em esquaderjadeiras, tupias ou 
como se sentir mais confortável. Eu gosto de fazer na 
esquadrejadeira. 

7 - Após fazer os rebaixos é preciso cortar as ripas na 
largura �nal ou um pouco mais largas para que possam 
ser ajustadas na desengrossadeira.

Nesse caso, a peça maior será re�lada em várias ripas 
que já sairão com os encaixes prontos e idênticos entre 
elas.

8 - Depois que as ripão estão prontas é preciso fazer a 
colagem.

Sempre cole as ripas. Marcenaria bem feita exige cola. E 
respeite o tempo de cura da cola antes de continuar 
trabalhando nas peças.

A largura das ripas, a espessura aparente e a distância 
entre elas sempre varia de projeto para projeto e é uma 
questão de gosto.

Não existe, na minha opinião, padrão ideal. Cada proje-
to é um projeto e cada situação é distinta. Por isso, não 
caberia nesse documento falar sobre paginação ideal 
das ripas nas portas.

Peça com os encaixes prontos

As linhas vermelhas representam os
cortes para a retirada das ripas
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Mas, independente da distância entre cada ripa, o pro-
cesso de colagem se repete. O método que vou mostrar 
aqui é simples e funciona muito bem.

A FIXAÇÃO DAS RIPAS:

Para a �xação de ripas em madeira maciça é sempre 
importante se atentar a um detalhe. Nunca é aconselhá-
vel selar e/ou aplicar verniz na moldura antes da cola-
gem. Isso impede o funcionamento ideal da cola.

Mantenha a moldura lixada e pronta para o acabamento 
�nal, mas sem seladora ou verniz.

Para colar ripas de madeira maciça, o processo ideal, na 
minha concepção, seria a cola branca na prensa. Ou 
seja, depois de posicionadas e encaixadas nas portas 
com a cola, deixar as portas em prensa aguardando a 
cura da cola.

Eu não tenho prensa na minha o�cina, então uso outra 
técnica que funciona bem e que você pode usar.

Eu uso a cola branca nas ripas, mas sempre coloco 
alguns pingos de super cola para que esta última segure 
a ripa na posição até que possamos terminar o ripamen-
to. Após terminado, juntamos as portas uma em cima da 

outra dentro de duas bases de compensado de 18mm e 
prensamos com grampos. Isso funciona muito bem. 
Deixo a cola branca secar por 24 horas e após isso, des-
montamos a prensagem e re�lamos a sobra das ripas.

A partir de então, �nalizamos o acabamento. É impor-
tante lembrar que as ripas já são coladas pré lixadas e já 
podem estar seladas e com verniz aplicado em todas as 
faces, menos as que receberão a cola.

GABARITOS ESPAÇADORES PARA FIXAÇÃO DAS RIPAS:

Um dos mistérios no trabalho de �xação das ripas nas 
molduras é justamente deixar as distâncias iguais entre 
elas, assim como pede o projeto.

A questão é que para resolver isso é bem simples! 
Depois de de�nida a distância entre uma e outra, corta-
mos peças com essa medida. Ou seja, se o espaçamento 
especi�cado for de 2cm, cortamos ripas auxiliares (pode 
ser de mdf ), com 2cm de largura.

O processo consiste no seguinte:

- Determinar a paginação / ver a quantidade de ripas / 
ver o espaçamento exato / de�nir posição da primeira 
ripa.
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Na próxima sequência o processo �cará mais claro:

Ripa 01 posicionada e colada.

Gabarito é colocado e usa a primeira 
ripa como guia. 

Ripa 02 posicionada 
e colada usando o 
gabarito como guia Gabarito é colocado e usa a primeira 

ripa como guia. 

Ripa 03 posicionada 
e colada usando o 
gabarito como guia

Gabarito é colocado após a segunda
ripa colada para repetir o processo

Última ripa
 posicionada 

e colada usando o 
gabarito como guia Gabarito é colocado após a penúltima

ripa colada para repetir o processo

1

2

3

4

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS - MUNDO MARCENARIA



Apenas para deixar tudo bem claro, as ripas coladas 
integralmente na moldura, ou seja, que não entram no 
vão livre, não têm a mesma espessura das que estão no 
vão porque não precisam “abraçar” a moldura. 

Nesse caso, a espessura dessas ripas é a mesma espes-
sura da parte que avança em relação à moldura das 
ripas centrais. 

Veja �gura abaixo:

Essa é uma das formas que existem de trabalhar as 
portas ripadas. É claro que existem outras maneiras. 
Mas esses métodos têm funcionado muito bem para 
nossa empresa.

Uma coisa muito importante é que temos que entender 
todo o processo desde o começo. Nunca deixe de 
pensar nas ferragens que você pretende usar. Nunca 
deixe de entender as tolerâncias que você precisa consi-
derar.

Fique sempre alerta à ordem correta de elaboração de 
um projeto. É fundamental entender que existe uma 
coerência entre sistemas de funcionamento e a estética 
desejada. Busque entender a prioridade de seu projeto 
e trabalhe �rme com os conceitos aqui explicados.

Ao escrever esse ebook, nunca foi minha intenção mos-
trar todos os tipos de ferragens e sistemas que existem. 
Isso nem seria possível. Mas acredito que cumpro meu 
objetivo quando escolho exemplos práticos de como 
entender a lógica e utilizá-la em qualquer situação.

Eu espero que você tenha tirado proveito e consiga 
utilizar os conceitos que passamos aqui em seus proje-
tos! MUITO OBRIGADO!

Ripa que “abraça” a
moldura porque passa

pelo vão livre

Ripa que é totalmente
colada na molduraEspessura da ripa que é

colada totalmente na moldura 
é igual à espessura da parte que avança 

da ripa que passa pelo vão livre.
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