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ENCICLOPEDIA PRATJCA
DA CONSTRU~AO CIVIL

i\SNAS DE
A asnas de madeira formam, a dentro da ConstruQao

Civil, urn dos mais curiosos estudos, de entre
aqueles que, na dificil arte de construir, tell proemi-
nente lugar. Se e .certo que na maioria das coberturas

os edificios nem sempre se empregam asnas, certo e
mbem que tddas tiS gran des edificaQues tern as suas

coberturas assentes em asnas de aprimorada carpintaria.
)\08 madeirumentos de simples contextura as asnas

~-0 evitadas com a aplicuc;ao de prumos e pontaletes,
~~entes, a maior parte das vezes, em paredes, que,
. do de baixo, chegam ate quase ao telhado. Assim se

rliz, por costume, que 0 telbado e de construQao vulgar
e 0 seu madeiramento de estrutura ordinaria, enquanto
_ e quando se utilizam asnas se diz que 0 madeiramento

constituido por asnatura e do telhado se diz que e de
"- tecnica. Neste primeiro caderno da Enciclopedia
Prtiti.ca da Construr;i1o Civil iniciamos os estudos dos
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tra<;ados de diferentes tipos de asnas, que detalhada-
mente desenvolveremos no segundo, com uma invulgar
clareza de tecmca.

construc;:ao dos madeiramentos e dos telhados em
todo os seus pormenores, sera assunto a tratar, em
qualqucr altura, em outro caderno desta EnciclopCdia.

Aqui ficarao, pois, apresentados os mais aplicados
tipos de asnas de madeira, em uso nas nossas construc;5es.

Ao iniciarm08 estes estudos de Construc;:ao Civil, es-
colhemos de preferencia para 0 primeiro lugar 0 sem-
pre interessante trabalho que san os trac;:ados das asnas
de madeira. Comec;aremos por mostrar os diferentes
tipos das tipicas constru<;5es, trataremos desenvolvida-
mente das liga<;5es das diferentes peQas entre si, por
meio das perfeitas e praticas samblagens, ate descrever-
mos pormenorizadamente todos os trac;:ados em que a
pericia do carpinteiro civil e posta a prova.
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PRELl MI
As asnas sac uma especie de vigas armadas para su-

portarem as coberturas dos edificios, qnando
estes nao tenham paredes ou pilares que sirvam para
es e fim.

Geralmrnte 0 emprego das asnas tern a sua melhor
fun<;ao na cobertura de grandes edificios, armazens,
hangares e mais edifica<;<Jes destinadas a dep6sito~,
cais,. etc. 0 sistema da constru<;ao das asnas e muito
antigo vindo provavelmente do Renascimento.

o madeiramento constituido pOI' asnas e muito mais
pratico e ofereee as melhores condi<;oes de resistencia
a uma cobertura.

o tipo mais antigo e mais prittico das asnas e 0 cha-
mado da asna v~dgar ou de Paladio (0.,), e que tamMm
vulgarmente se designa pOI' asna simples.

As asnas sac constituidas pOl' varias pe<;as e a sua
forma e triangular.

A composi<;ao de uma asna vulgar consta de Ulpa Ii-
nha, duas Pernas, urn Pendw'al e duas Esc07'as. As Ye-
zes, em telhados de pouca importfincia, usam-se umas
pequenas asnas desprovidas de escoras.

Em muitos casos, em que os edificios sac destinados
a reeeber maquinismos de grande altura, e em que a
linha possa ser motivo de estorvo, suprime-se mesmo
a pr6pria linlza.

A variedade de asnas e assaz grande, mas como nem
todas t~m actualmente grande uso, apenas estudamos
os tipos mais correntes e que sempre, atraves de todos
os generos de constru<;;ao, tern lugar capital.

~ 0 entanto os tipos de asnas em uso e que vamos
estudar ainda sac bastantes.

A. posic;ao das peQas que formam 0 eonjunto da asna
:efmill €:

Lea ~em re em posil;ao horizontal a pernCls
::-e linn em o:i ao . elinadu para a

ural fica

NARES
apertado vertiealmente no vertice do telhauo
pernas, e as escoretS ficam inclinadas, ligan do as:
ao pendural.

Quando as asnas comportam maior composi<;ao
tambem tel' escoras a ligar as peTnas it linha, co
remos ocasiao de observar.

Nas asnas de mansarda alem das pe<;as comun
dos os tipos de asnas, encontramos mais as pel
forya, que apoiam a parte superior da construQl
lillha h1;ferior onde elas assentam.

Os prineipais tipos de asnns de madeira sao: s
ndgm' ou de Paladio, de tesoum, de escoms, de
nim, de alpendre, de mansarda, fab7'il e de teet
d1'ico, alem das simples e pratieas meias-asnas.

Entre todos estes tipos de asnas, alguns hit qu
portam variantes de eerta importfineia, e, ass
guindo essa norma da eonstru<;;,aoadequada a ca
tambem 0 eonstrutor pod~, se tiver neeessidade
sua edificaC;aoou convenieneia sobre a economia c
erial' novas variantes dentro do tipo preferido.

No entanto, a variedade de tipos de asnas qu
sentamos, permite que cada construtor, nestes E
encontre sempre a asna que pretende.

Para os estudiosos, os temas que apresentan:
clareza de exposiQao, permitem-lhes a compreer
eesssaria para a boa execu<;;ao dos traQados da
construir.

Assim, expostos estes breves preliminares
clesenho e a eonstruQao de asnas de madeira
entrar nas diferentes fases que formam todo 0 (
desta armaQao que suporta a eobertura dos edif

l" PailiUio, famoso arquiteeto do Reuasciwcn 0 itali3J
em 151 em Yicenz.a onde morreu em 15S0,
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AS AS DE

a5 c; - pro,idas de respiga formam tambem
~e -opo um. dente, que entalha numa murtagem
a:re a pec;a emmechada, como mostramos nos

~e~e:::L5.
A exue:nidade inferior do pendU1'al e provida de uma

?e.:>ica. que de ordinario nao mede mais de om,03 de
cc_ .' en 0, destinada a entrar numa mecha aberta na
inha.

Es-a samblagem s6 faculta a montagem da asna, por-
que 0 penduTal nao deve descansar na linha. Quando
mui 0 a respiga, depois da asna armada, fica leve na
mecha. Isto evita que 0 penduTal se tor<;a ou saia fora
da prumada da Unha.

Esta respiga do pend1l1'al, geralmente feita a meio do
cutelo da madeira, mede de espessura cerca de om ,03
on om,O-i. As respigas das samblagens das outras pe<;>as
tem quase sempre maior espessura, e. ficam tambem
sempre a meio da madeira.

Os dentes que acompanham as respigas nos topo.s das
pec;as de madeira, nao vao a18m, na sua parte malS ~a-
liente, de om,02. Nas constrn<;oes com pe<;as de madeIra
de ponca largnra, fica-sQ muitas vezes a om,Ol ou om,015.

As respigas tamMm quase sempre nao vao alt3m, na
sua parte mais saliente, de om,04 ou om,05. As respigas
acompanham os dentes na sua forma triangular, nao
sendo, todavia, chanfradas como eles.

As murtagens deverao ser muito bem desempenadas,
para que a jun<;ao das pe<;as da asna se fa<;a com per-
fei<;ao. Nisto reside de certo modo a resistencia da es-
trutura da constru<;ao.

A respeito de samblagens, devemos repetir que este
trabalho exige sempre certa perfei<;ao, quer seja na
execu<;ao de asnas, como na de qualquer outra obra de
carpin taria civiL

TODAS as liga<;oes das diferentes pe<;as das asnas SaG
apertadas com ferragens pr6prias. Estas pe<;as.de

ferro, cujas designa<;ops se revestem de urn certo Plto-
resco, tern a sua espessura indicada pelos cidculos de
resistencia da asna em queassentam. Porem, como 0 se
uso e muitissimo corrente, a sua prepara<;ao e feita se
obediencia alguma. ./'

A pratica do construtor aconselha uJnas dimensoe~
que se tornam gerais. ,

A largura das barra8 de ferro para a constru<;ao das
ferragens das asnas, .oscila de om,05 a om,06, podenda
ir a mais se se tratar de asnas de grandes dimensoe~.
A s;:Jaespessura e geralmente de om,006.

o diametro dos parafusos de porca que actuam nesta_
ferragens pode ser de om,006, om,009 ou om,012, con-
soante a categoria de resistencia da asna.

As vulgares ferragens de asnas sao as seguintes: Pe
de galinha para a liga<;ao das peTnas ao pendnral,. Te
para a liga<;>aodas pernos as eSC01'OS,'Pe de galinha do-
bmdo para a liga<;ao do penduTol1L linha, e a B1'o9odeira
ou escora que aperta as peTnas a linha.· .

Os pes de galinha e os tes sao pe<;as simples e qne
par isso trabalham em series de duas, uma de cada
lado da pe<;a de madeira, ligadas pelos parafusos.
pe de .qalinha dob1'ado e uma pe<;a unica que se enfia
pOI' debaixo da linha e cujas hastes sao depois apert.a-
das de urn a outro lado, atraves da madeira, pelos pa-
rafusos.

A bTa9adeim a que vulgarmente tambem se dit 0 nome
de escoTa, enfia pela extremidade da linha ate apert.a-
a perna para a linha, e fixa-se apep.as it perna par urn
parafuso de rosca de madeira ou mesmo pOl' um prego.

As ferragens sao assentes a meia largura das pe<;(a:s
de madeira, nas suas duas faces e 0 angulo de abertura
das suas hastes 8 0 mesmo da estrutura (la asna.

As extremidades de todas as hastes sao viradas ere
forma de unha, para serem cravadas de face na ma-
deira onde assentam.

Outras pe<;(asespeciais das ferragens, que nao entra
ern todas as asna8, mas que tern grande fun<;(aono se
caso, sao os estribos para os tirantes de ferro, e que
assentam sobre a parte superior de cada perna.

Estes estribos sao construidos de barra de ferro de
0111,006 de espessura, pouco mais ou menos, tern a lar-
gura de cerca de 0111,06, e sao fixados par pal'afusos d
rosca de madeira.

As duas extremidades formam unha.
As linhas sao fixadas as paredes ou aos pHares on

as asnas apoiam, alem do seu encastramento pr6prio.
pOI'ferrolhos de chaveta ou ancoms. -

As asnas de pequena import1:tncia sao muitas yeze=
desprovidas de ferragens.

Quando as asnas se destinam a constru<;(oes em q
o madeiramento fica a vista, e de onde se pretende u
bom aspecto, as ferragens ficam embebidas na madei
trabalho este m.ito mais valorizado.

o estudo aqui expresso refere-se, como bem e de·
preendeu, ao tipo classico das ferragens para asn
porque outros generos de ferragens sao muitas ,eze-
adoptado&.



A s melhores madeiras para almus sao
todas aquelas que nao tor~alll ou

empenem constantemente.
Das madeiras do nosso mercado sito

muito recomendaveis a casquinha e 0

pitchpine, que possuem urn fibrado homo-
<teneo 0 muito junto.

D<1s madeiras nacionais 0 pinho e
magnifico para estas constru<;oes, de-
yendo evitar-se, contudo, as graudes vel'-
audas.

'rodas as madeiras, quaisquer que se·
jam, ·devem estar bep} secas e desem-
Ienadas.

Todas as pe<;as devem ser de quina
n\-a, galgaJas e esquadriadas. para que
a murtagens saiam perfeitas. Quando as
asnas tenham de fical' a ,'ista, e conve-
niente aplainar a madeira, usando-se tam-
hem neste caso chanfrar as arestas nos
eomprimentos entre samblagens.

A constru<;ao de asnas e um impor-
ante trabalho de carpintaria, devendo
or isso e para boa seguran<;a de um
adeirumento, ficar completamonte per-

:-ei o.
A pintura das asnas com tintade 6leo

e uronselhavel para a conserva~ao das
deiras, tanto mais que osmadeiramen-

• - ao muito atacados pelo calor solar
elos insectos .

•\. aplica<;ao de indutos presen-ativos
:ra insectos nas mad,eil as de coher-
a nuo deve ser descurada.

o a<;ad0 das asnas, qualquer que seja 0 seu tipo,
obedece sempre it planta. As asnas san plantea-
tamanho natural. Para isso constr6i-se uma ban-

o estaleiro onde as dimensoes da asna a construir
desenvolver.

ou e taleiro como mais vulgarmente e cba-
e: ecie de- mesa, - e assente no chao e deve
" ada, para que as samblagens das pe<;as

• er ei
•~_ i) e" eiro

e-=: :0 a
--;: cO}.

tra<;a-se em tamanbo natural
na.

-_e em cima do tTa<;adoas dife-
a a de cada ,ez e claro, e pOI'

-_e lan-' para a madeira
blagem. A im

de madeira.
:' ~ oi carpin-
=> -

soes de largura e espessura de acordo com os calculos.
o tra<;ado das asnas e a passagem das esquadrias para
a_ma,deira dove _ser feito com muitaprecisao, para que
depois, na arma~ao, nao apare<;a 0 eUlpeno, sempre de-
testavel, nem as. murtagens abertas ou mal unidas.

COMO e bem de vel' a constru~ao das asnas deve ser
convenientemente calculada, para que a sua re-

sistencia seja conforme com a carga de cobertura que
terao de suportar.

Porem, como este genera de construv~lO e muito pdt-
tico, nao ha bem necessidade de fazer constantemente
calculos para rada asna que se construa.

A nao ser para casos muito especiais, existem varias
tabelas de caJculos para varios tipos de asnas de uso
corrente. Assim, apresentamos duas tabeJas de cMculos,
de uso <teneralizado, uma para asnas simples de 5tll,OO

u.r de ,ao e outra para asnas de constru<;ao mista
12 00 de \"ao.



ASNAS DE MADEIRA
-------------------- -----------------~--~ ..-.-._--------.--

Estas tabelas podem tamMm ser aplicadas as asnas
de mansarda e demais tipos sernelbantes.

As asnas de ,aos inferiores a om,OO nao tern a abso-
luta necessidade de serem calculadas.

Qualquer sec~ao de madeira a emp:-egar na constru-
<;8.0 das pequenas asnas Mye, todana, obedecer aos
elementares princ!pios de resistencia, que pdlticllmen,te
se empregam na constru<;ao de madeiramentos. A dls-
tancia reO'u!ar entre asnas, de eixo a eixo, e de 3m,50.

A abertura normal do angulo, de eixo a eixo. entre
a linha e a perna de cada asna, e de 26° 34'. 1.:8te e 0
angulo normal da inclina<;ao dos nossos telhados. Nas
regieles nortenhas, onde geralrnente cui ne"e, 0 ungulo
deve tel' maior dimensao. para quo a hmmdaue dos te-
Ibados se ('scoe com mais facilidade.

As tabelas de calculo que apresentumos cstuo de
acordo com as madeiras do mercado, isto e, suo ah80-
lutamente praticas.

LV 01'A. - As secyoes das madeiras sao aprescntallas ern centi-
metros e os dil1metros dos ferros em milImetros.

As madrl's, que suo as vigas que suportam.o varedo
a meio das yortcntes dos telhados, apolllm-se ,0-

hre as pernas das asnas.
A sua altura au dimensiio de cutelo obcdece aos C£d-

culos das asnas onde Wm lugar.
Sao amparadas sabre a perna par cal<;os au cunho:

de madeira pregadus a mesma l,erna. Est,es cal<;os a.-
sentam numa murtagpm, pnra que nrw haJu escorreg3-
menta. A madre sofre um pequeno entalhe design ad
dl'lIte de caa, geralmente de om,OI de profundidaclp, par
que nao saia cla perna da asna onde se deve consernlr
scmpre, para boa resisWncia do madeil'amento.

As madres correm de IIsna a asnu estabelecendo
lia3\ao entre ('las, em tudo 0 madeiramento.

"'Com-em por isso que 0 comprimento du viga que ~
aplica como madre coincida com a lugar da asna, par
se evitarem as acresceutos nos vaos, ficanclo par can-
seguinte acrescentadas, se isso for necessaria, sabre
pernas das asnal!.

I
I I I

VarasVaos Linhas . Pernas Escoras Pendurais Madres
I

5.00 12 X 10 12 X 10 10 X 10 lOX 10 16 X 10 6X4
6.00 14 X 10 16 X 10 12X 10 10 X 10 18 X 10 6X4
7.00 14 X 12 16 X 12 12 X 12 12 X 12 18 X 10 8X6
8.00 16 X 12 20 X 12 I 12 X 12 12 X 12 120 X 10 8X6

Escoras

Pendurais I
Til:antes

V1Ios Linhas Pernas I Madrcs \"aras
I

I
A i n I c D

I

1:2X 12\0.00 ! 1-!X1211GX1~ 11~X121 UX 12 12 ¢ o f) 18X 10 H ~,<'(j

10,00 IGXl"116XHI14X141"XH I..J.X 1.+ 120 91'1 18 >< 10 t\ X li
11.00 16 X 1-1 1 X 1-1 l-J, X 1-1 14,X H 14-Xl..J. If) ¢ U¢ :20 X 10 8X(i
12.00 16X14 22 /14 14XH HXl..J. HX14 If>!') e¢ :20X 10 8XG

-
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FRECHAIS,
E

CONTRA-FRECHAIS
FILEIRAS

o frechais e as contra-frechais sao praticamente uma
e a mesma coisa, simplesmente a designaC;ao de

eontra:freclwl e aplicada ao frechal que se sobrepoe a
0, quer seja assente sabre ele, quer seja assente

~ b e qualquer outra pec;a da construc;ao que se apoiou
o frechal prbpriamente dito.

nga que e assente sabre as linhas das asnas em
o 0 comprimento do madeiramento, para receber as

::.- - d· 'Laras, tem a designac;ao de frechal, se a asna
E ,-en e sabre outra viga ou se nao tem outra pec;a

~-e com identico fim no mesmo local.
c ~o da asna ser assente sobre um frechal,
"~e sabre as extremidades das linhas

=- -==-0 d yaras toma a nome de contra-

Uma linha paralela a perna da asna, pasl\ando peb
parte superior da madre, estabelece automiLticamente a
altura do frechal.

Os frechais sao pregados a linba da asna e para que
nao deslizem, entram nela e ficam apertados par meio
de um dente de cao, com a pouca profundidade de om,Ol.

A fileira au pau de fileira e uma viga que indo de
uma asna a outra, assente sabre as tapas dos pendurais,
forma a espigao do telhado.

A altura au cutelo do pau de fileira depende, como
a do frechal, da altura da madre. :It a sequencia da pa-
ralela da perna da asna, como ja vimos no caso do fre-
chal. A parte superior da fileira e chanfrada nas duas
ar'estas laterais, terminadas superiormente em aresta au
cume, para manter a paralela com a pe1'na e dar bom
lugar de assentamento as varas. Nos desenhos apresen-
tados (Fig. 9) mostramos, nos n.os 1,2, 3 e 4, a maneira
como a jileira assenta sabre a pencl16ral, nos sens dais
casas usuais: assente em caixa aberta no penclu1'al
e assente no tapa do penclul'al e amparado par abas fi-
xadas em ambas as faces do mesmo.

o assentamento dos frechais e contm:frechais e apre-
sentado claramente nos n.os 9, 10, 11 e 12, em que se
ve a vara embarbada no frechal e a linha da asna em-
bebida nos dentes de cao dos frechais. Nos n.OS 5, 6,

e mostr,lillOS a assentamento das madres com a seu
ca '0 de apoio fixado nas pernas da asna.



AS VULGARES
===.c ~a de asnas vulgares enten-

_",- - construQlles de forma trian-- --= ··Ma, pernas, pendu,ral e escora·~.
Mm e designado par asnas de

- =~~ celebre arquitecto 0 seu criador.
-se varios tipos, sendo as mais

. ::O:::J. 0 de vista construti va a cha-
• :;:erieit.amente triangular, e, a asna

acla porque, sendo pr6pria para
- a , e pro vida de mais ellcoras do

~por a tamMm tirantes de ferro.
pode atingir grandes proporQoes

2.-' e 6ptima.
_ : de asnas, como a sua generica de-

: mnis currentes, SaD tambem os que
~--e nos apresentam os mais defeituosos
. aria civil.

asnas, nao e demais repeti-lo, exige
::,_-0 da arte de construir, no que diz

- bo de madeira.
:,,,s e it construQao das asnas c mister dedi-

-::::J. e3 udo aliado a uma boa compreensao.
e ~amblagem, que ja tivemos ocasiao de
ara tical' corivenientemente apresentado
"0 bem feito, exigindo-se do carpinteiro
ecnica.

o traQado desta construQao geralmente de-
-' ?""".J.da pOI' cisna simples au 'lJUlgar, ou ainda, como

~'- S, pOI' lUna de PaMdio, desenhando horizontal-
linha de eixo da linha, que como adiante VG-

ucede com 0 traQado de todas as asnas.
dos os pontos limites desta linha A-A', que
ente coincidem com l./3 da espessura da parede

onde assenta a asna, marcam-se as angulos de abertura
de urn e outro lad,) e tiram-se os eisos das perno8, que
se interceptam em B. Do meio do eixo da linha, ern 0,
sobe uma perpendicular que vai passar no ponto de
intcrcepQiio B do eixo das perous, e que e 0 eixo do
pendural.

Seguidamente di\-ide-se 0 comprimento do cixo das
pel'nas em dua partes iguais a-a, de cujos pontos E eEl,
partem as linba de eixo das escoras, que vao juntar-se
1t linha de eixo do pendural, quase na sua extremidade
inferior.

Obtido 0 trat;ado de constru~ao aplicamos as larguras
das pe<{a das madeiras a empregar, em func;ao das
linbas de eixo indican do tambelll as suas samblagens.

Suhre 0 pen ural assenta a fileira, que sendo de igual
espos nra neces i a de urn amparo cle cad a lado, como
mostramo no de errho.

.\s madres tomam lugar no sentido perpendi~ular as
pernas sobre 0 ponto meJio. Calc;os apoiados em pe-
qllenos en albe ahertos Das pr6prias peroas, amparam
as IIHl,lreR, cuja altura regula as alturas dos frechais
c tb fill'ira.

As 1'crr:lgens mantCm 0 equilibrio da construc;uo.
Heguhnuo 0 cutelo uas madres, as alturas do f'rechal

e ua ti!eira, estabelC'cem estas, tendo em atenc;rLOque
as yaras fiquem paralelas com a perna da asna.

Esta aSDa, que e sem duvida a mais pratica, pela sim-
pJicidade de construQiio, e tambem uma das que melllOf
equilibrio dao as construc,:eles de duas aguas iguais.

J\S '"<Hasa aplicar nos maueiramentos assentes sobre
estas asnas, tern 0 seu cillculo pr6prio, como vimos nas
tabolas de calculos apresentadas ..

Quando se faz 0 desenho da asna e sempre conva-
niente desenhar tambem a vara que toma lugar sobre
a perna da asna.

A indicac;ao desta peQa do madeiramento sobre 0 de-
senho da asna, tem a grande utilidade de nos fOfnecer
os elementos da altura do frecha!.
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Q::~:>O U.ID.VaG a cobrir pOl' meio de
" amento, mede mais de 9m,OO, ja
. pIes nao comporta a necessaria

_=~ -ncia. Impoe-se a constru~ao da usna
~ osta,
E.s e 'po de asna caracteriza-so pOl' com-

- quatro ou mais escoras travadas pOl'
_'0 e fuantes de ferro. ~

o a~do deste tipo de asna e de ma-
!!aral feito como 0 da asna simples,

. do- e, porem, 0 comp:timento das
~ de euo das pernas em tres partes

:e~~J pois que cada agua do telhado comportarA duas
'-e- ne te problema.

'do 0 comprimento do VaG a c01rir, trac;a-se 0
o da Linha de cujos pontos limites A e n saem as

- de euo das pernas, cujo angulo de abertura e 0
~ne melhores condi~oes oferecer, se se nao quiser

ro,eimr pOI' qualquer lllotivo au pelo facto du cons-
C;:'o e realizal' om regiao de clima diferente, a me-

e 26° 34'.
T ei a intercepc;rw dos eixos das peruas tim-se deste

o "0 al 0 uma perpendicular que, baixando ate a linha,
I 0 meio da asna, onde se assenta 0 pendural.
D',idida as pe1'/WS em tres partes iguais, temos os

pon"o- a e a de onde partem as escoras. De um ponto
_ ' 0 eixo da escora A que liga ao eixo do pendnral

u e na ua extremidade inferior, e do outro ponto sai
o eixo da escora B que intercepta 0 eixo da linha na
• rnmada do ponto das pel'nas.

Desl'nhada completamente a estrutura da asna dese-
::::.ham-e seguidamente as pe~as de madeira e os tiran-
-es de ferro. Sabre as pernas assentam-se as madres,

iadas nos calQos e da sua altura dependem as alturas
o cutelo do frechal e do pau de fileira.

_-0 pormenor do conjunto da asna ve-se toda a sua
ndeza e no pormenor do pend ural veem-se as espes-

_ a da madeira. Esta esta desenhada de harmonia
co:n as citlculos apresentados nos Preliminares.

dimensoes destas asnas exigem, aIem da perfeigao
" samblagens 0 das ferragens, as madeiras bem de-

se enadas e secas, para completa resistencia.
- desenhos desta asna, apresentados conveniente-

_a "e em escalas, dao aos leitores a maior clareza para
- _"e a-mdo, que a primeira vista parece complicado.

PAHA coberturas de pouca importaucia, com um van
de pouquissima largura, mas (lue pOI' qualquor ra-

zao se nao possa construir urn madeiramento vulgar,
omprega-se um sistema do asna de reduzida estrutura.

Apresentamos dois casos de pequenlls asnas: um
composto de linlia e duas pm'nas e outro de linha,
pernas e pendul'al.

No primeiro destes casas as pernas SaG ligadas a Ii-
nha pelas samblagens usuais e as pernas ligam-se entre
si, a falta de pendural, pOl' uma samblagem de res-
piga.

Um esq uadro de ferro fortifica a liga~ao,
A fileira, que assenta num pequeno entalhe aborto

no ungula formado no espigao, e amparada de cada Iado
pOI' um cal~o au chapuz fixado a respectiva perna.

Sobre as extremidades das linhas assentam-se as fre-
chais, como om todas as asnas,

No segundo caso, divide-se a largura do VaGem duas
partes iguais para 0 tra~ado do pendural que aperta
pela sua samblagem as pernasque, como se sabe, se
elevam da linha.

As ligag5es das quatro pegas que formam esta pe-
quena asna sao apertadas com as ferragens usuais.

o Angulo de abertura das vertentes do telhado e 0 do
costume para as coberturas no nosso pais 26° 34'.

Nada de particular nos oferece a construgao destas
asnas, sendo as s@c~oes da madeira obtidas de acordo
com as que se empregam prllticamente nos madeira-
mentos vulgares.



M A sE
PARA alpendres ou para qualquer outra construgao que

fique encostada a outro edificio j~l existente, adop-
ta-se com frequ{jncia a meia-asna.

Esta obp, como a sua designagao indica, e metade
da asna. E claro, metade da asna de tipo vulgar, por-
que dos outros tipos de asnas a sua construgao era inti-
til e. . . inexequivel.

Para alpendres ou para corpos salientes de edificios
a sua construc;ao e de grande utilidade.

o angulo de ahertura da perna, ou seja 0 estabeleci·
mento da "ertente do telhado, obedece, em principio,
ao sistema usual das asna~, mas nem sempre esse prin·
cipio e admitido pOI' razoes d.rias.

Muitas vezes a abertura do angulocom a sua dimen-
sao usual, eleva-nus 0 telhado do alpendre acima de
qualquer cornija ou outra motivo ar1luitect6nico do edi-
ficio a onde eucosta.

Noutras ocasioes 0 declive do telhado do alpendre
tern do obedecol', para efeitos da e"tetica, it inclinagiio
do telhado do corpo principal do edificio, onde tern li-
gagao.

g a serie de razoes que surgem na construl)io de al·
pendres S~LO tantns e tao varilldas, que a ahertnra nor-
mal do angola do lIeclive do telhado so se polle executar
onde nilo haja obrigatoriedade de especie algullla.

A A ss N
A. construc;ao de rneias-asnas conta alguns generos

diferentes de que apresentamos alguns estudos. As
ecc<ue das madeiras sao as lllesmas q ne so utilizam

na a na •

TRA9ADA a linha de eixo da lillkt A·B, marca-se a
urn err;o de espessura da parede onde apoia. 0

pon 0 de ond parte a linha de eixo da F('1'na, cnja aber-
tura mede ~6° 2-1' e e prolongada ate C.

Junto a. parede onde encastra desenha-so urn ]/1'urnu
que faz a ligagao entre a linha (B) e a jlPrna (C). Se-
guidamente divide-se a perna om duns partes ignais,
que nos da 0 ponto D, de onde til'amos uma linha de
eixo para lJ, para a constru~ao da oscora.

Aplicadas depois as espessuras das madeirns dl'
acoruo com os cMculos, temos concluidu a constru~ii.o
da meia-asna.

Como "imos, a linha e a perna encastnil11 nn, parede
onde 0 alpendre encosta.

Do Iado exterior a. linha apoia-s8 sobre Hill olegiment<!
numa pare de 011 pilar. As [lguas pluviais tanto podem

L
~aJ'.e cIea~oio

l'rLi/770

- - -- -- fa/fo

PORNENOR PARA l'ar;de
BE1.RAL



geroz como podem cair pOl' bei·
or mo tramos 0 tosco .apto a formal' 0
. al que pode tambem ser constituido
eia-cana sob telhado de tipo marselhes.

-:e anqa da meia-asna convem a aplicac;ao
= := --62=.3 como nas asnas.

'cat;ao desta meia-asna, pode construir-se
. _"'. sis~ema de cobertura, tudo dependendo do as-

-0 0 ,aredo e do ripado, elementos que, como
a sna func;ao de acordo com 0 telhado.

_e e mdo e simplesmente metade da asna
....•.-0 apre ontamos 0 desenho desta meia-asna,
2amo nao ser necessario.

hador e 0 construtor desenhar~LOe trac;arao
.. ade e ta obra, bastando observar 0 estudo
:imple .

ei asnas, como a sua designaQuo indica, nrLQ
mai do que propriamente uma metade de asna

- _. : a. com as suas ferragens e com ponduraI.
-~euhada a linha do eLXOda Linha da Asna e esta-

a abertura angular desejada, trac;a-se a perna,
_. e··o ira encontrar 0 pcndural, que recebenl a

_- __ 5 erna e a fileira da robertura e que po,!'sua vez
- e ~car ligada a qualquer outra construc;ao. As vezes,

_ estas coberturas de urna s6 vertente ou agua,
cornpletarnente desviadas de outros edificios.

~e largura do v50 a cobrir for de determinada di-
:=1::=.3-0 alem do que e corrente nestas construc;oes, a

'. na tel'11 de comportar duas ou mais madres i 0

~o de escoras tera. de igualar 0 das madres e enUio
-sa interessantissima esta construQao.

roblema que aqui ora tratamos e modesto: trata-
a as de uma meia-asna para urn vao de 9"',00.
:en angulo de abertura e apenas de 20° pOI' Con-

7::-':;;: cia de edificaQao, 0 que nao permite urn grande
- _=,,_yolnmento, como a primeira vista seria de desejar
:~_ 0 born declive das aguas pluviais.

PARA grandes vaos usam-se geralmente as meias-asnas
de escoras, cuja resistencia e assaz apreciitveI.

E conquanto a primeira vista pareQa coniplicada a su·a
construc;ao, 0 seu trac;ado e bastante simples, como te-
remos ocasi3.o de observar .

Oferece 0 nosso problema 0 exemplode umit grande
meia-asna que tern de suportar uma cobertura de duas
madres.

Esta meia-asna encastra de um lado nqma parede de
grande altura e apoia na outra extremidade sobre uma
parede mais baixa, levando caixilhos envidraQados as-
sentes sobre 0 capeamento da mesma e de encontro ao
frechal, que corre sobre as linhas de todas as meias-
-asnas da edificaQ3.o.

Inicia-se 0 traQado desta meia-asna como e corrente
com as construc;l}es deste tipo. TraQado horizontalmente
o eixo da linha A-B, estabelece-se na prumada de um
terc;o da espessura da parede onde apoia, ou mesmo
mais para 0 lado de dentro, 0 ponto de partida para 0
eixo da perna, A, que se inicia com um angulo que
convenha, de harmonia com a edificaQ3.o onde encosta
o alpendre, ate E.

Se 0 VaG fosse estreito dividiamos a perna apenas
em duas partes iguais, mas no nosso caso, como 0 vao
e largo, essa clivisao e feita ern tres partes, que dao os
pontos C e D.

Demarcada a altura a dar aos envidrac;ados na frente
da construgao, dplimitamos, pOl' conseguinte, a altura
da parede onde eles asselltam, que e certamente a fa-
chada da obra que construimos.

Sempre de harmonia corn 0 capeamento a ass ental'
sobre a parede descrita, assentamos tambem um ca-
chorro de pedra ou de betao em cada prumada onde
apoiamos as meias-asnas.

Fazemos do mesmo modo igual trabalho na parede
do fu,ndo i isto e, asselltamos tambem urn cachorro em
frente e no mesmo nivel do da frente, que acima des-
crevemos.

10X/O-----
~,
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E. pois, nestes cachorros que vem apoiar numa me-
escoras que tiramos, respectivameute de C e D,

o claramente vemos no desenho.
erna e as escoras tem a mesma espeSSUl'a de ma-

. que e a usual nestas dimensoes, e a Linha e cons-
or duas reguas, de om,05 de espessura, que pOl'

arafusos de porca apertam deencontro as es-
perna.

= "0 das escoras as pernas e fixada com 0 au-
~: :r "ens do costume.

_ .- ,eze as peruas entalham na sua extremi-
- _- .:.~ (..1) numa pe\{a de madeira intercalada en-

a L1'nha, a fim de se obter maior resis-
o a samblagem e feita como se fosse
na vulgar e 0 topo da Unha sobre 0

~::-ese - e como umas6pe\{a, A frente da
~o'a num prumo que assenta sobre 0 capea-

_ e.
-= __ ~e 'or da meia-asna, i to e, do lado da
- - '-' as recuas da linha e a perna en-

::-e:n, se as.im se nao quiser pro-
o q e, li",ando a Penza

-'- I ,em apoiar-s.e

no cachorro junto da escora maioI'. Este prumo e fixado
it parede pOl' hra\{adoiras ou pOl' quaisquer outras pe~as
de ferro.

Uma vez concluido 0 tra\{ado da meia-asna, aplica-
mos-lhe as madres, os frechais e 0 varedo como se
fosse uma asna qualquer. Os envidra\{ados que se apli-

. earn, se se quiser vedaI' esse espa\{o entre as asnas
e obter boa ilumina\{rw, san uns vulgares caixilhos de
madeira com vidros.

Em pormenor mostramos uma variante da liga<;ao da
perna com 0 prumo, que e diferente do estudo apre-
sentado.

Nesta variante as reguas da linha apertam a perna
e 0 prumo e sobre 0 prumo entalha 0 frechal, que corre
as meias-asnas em todo 0 comprimento da cobertura.

A perna entalha pela samblagem de dente no prumo.
Qualquer dos sistemas de liga\{ao que apresentamos

silo muito praticos, tanto para 0 estudo como para a
constru\{ao.

A constru\{ao desta meia-asna e hastante pratica e,
alJesar da sua robustf\s, apal'enta ligeireza e uma certa
facilidade de execu~ao. Para muitas edifica<;oes este til'O
e dos mais \lteis e recom.endltveis.



Fif!' 17. - PENDUltAJ, DE ASNA COM DJ8POSIQAO
l'ARA MEIA-ASNA E MEIAS-A8NA8 DE RJNCAO

A meia- asnas de rincao sao construidas como todas
as meias-asnas, diferindo delas apenas num caso

de modo geral, que sao 0 chanfros que e mister fazer
na quinas superiore da perna, ambos a 45°. Estes
chanfros sao nE'cessario , para 0 a ~en1amento niyelado
das madres. :lluita ,eze e e chaufros s6 sao feitos
prccisameute no locm onde as entam a madres, fl-
cando 0 restaute prolougalUeu 0 do can 0 uperior da
perna do quina yi\'a. "Xo eutanto e co tume corrent~
fazer os chanfros em todo 0 comprimeuto da perna.

Nos casos onde se nao fuz 0 emprego de madre e
assente, geralmente uma pe<;a de ma<leira em todo 0
fLDglllodo telhado, chamada 1'illCiio, que cornporta os
cbant'ros nos sens eantos sllperiores, para. sob1'e eles
assenta1'em as Yaras.

POl' cunseguinte niio e preciso fazer 0 estudo especial
desta meia-asna, no seu caso simpliC'issimo. POl'ern, num
cunjullto <Ie UIll telIJado do completa asnatllra, em que
as meias-asnas se ligam as asnas (Fig. 18) 0 pend ural
destas e comum as maias-asnas (Pig. 17). Assim, como

Fia. J •• -PLAfiTA ESQUEMATICA nz.; V,l! T/~'[,flADO
OJ[ SA.', MEJA -A . "'..11 , RLVCOES E MADRES

t.e!;e:!~::J,_ 0 pendural da asna e de secQao mais
receber as tr8s meias asnas que

e urn edificio na sua extremidade.
rtura, que apresentamos, uma
claramente a func;;aodo pendu-

~~:oiZ l: m as tres meias-asnas.

_ :;e pequenas meias,asnas
:? ;::2er-se, quo estas meias-
:::::l? 0 sistema econ6mico

N ada ha estudado
e madeira, porque

es que delas ne·
ill ema de ponta-
-~a em geral nao

To,eniente do
=_ .? cipio com a

-asnas
da conSe
sobre est-as ~:.....-::
pOI' via de regri =....5.~=='7~~
cessitam obedE'ce-se
letes e pouco mais. _' ~c~=c::.1
e mais do que a re ul a
conjunto da construQao, de a
inclina<;;aoe ligac;ao das pr6pri -

Em geral, 0 construtor pratico nao ,e reocupa com
o trac;ado destes tipos de meias-asnas) ne apenas
silo constituidos pela linha e peJa perna e so - Yezes,
tambem comportam UlDaescora. Villa meia-asna destas,
cornu !'e conclue, e apellas questao de duas on tn:!s
samblagens.

A NOT A 9 6 E

1'1'F..TXT.ADO 0 estudos de asnas vulgar e ::
meia~-a oa no' tipos mais usuais das no" =

COIL tru<;ue e an c~ de entrarmos oas composigoes
out1'o si:;temas dv usnal', que relegamos para 0 cade
se-guinte, nma- elucida1' os leitores sobre os asseI:: -
mentas destas obras de madeira, nos seils lugares ~ _
prios, sobre as paredes on cachorros, nas edifica ~=-"

Kos Prtlimina'res esgotamos toda a materia sobre
prepara<;ao dos tral;ados das asnas e da preparagao d =
seus materiais : a madeira e 0 ferro.

Apresentamos toda a sorte de samblagens, que en
nestas construgoes, e dissertamos sobre todos 0 cas
inerentes a este ramo de carpintaria civil. 0 capi
seguinte trataremos dos assentamentos das asnas em C)-

dos os casos que sao de tel' em conta quando se cons 6':-
No caderno sobre Coberturas, em que pormenoriza-

damente escreyeremos sobre todos os sistemas de m~-
doil'amentos e telbados, terao os leitores oportuoida
de encontral' as razoes do completo estudo de asn -
que agora estamos a apresentar, e no<;oes complem -
tares sobre tao importantes trabalhos como sao os
coberturas de ediflcios.

o sel'vic;o desempenhado pelas asnas na cobe
de urn edificio e de certa responsabilidade, devido -
carga que tern do suportar, como e a de urn made' -
mento e de urn telhado.

Mas, emfim: explanamos convenientemente todo 0.=
servi<;os relativos it constru<;ao de asnas, com de c -
<;oes e desenhos suficientes para os leitares flcarem be_
docurnentados sobre estes trabalhos.



ASSENTAMENTO
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Fig, 19.-AS8ENTAMENTO
nE A8NA PARA TEU1AOO

DE I3EIRAL

Fig. 20.-..18. EST.I.lIESTO

DE ASNA PARA TELHADO
DE ALGEROZ j n. TA

o ass€mtamento das asnas que e sempre feito de
ClcOl'docom as espessuras das paredes, tern 0

seu melhor apoio quando a intercepc;ao das linhas de
eixo da perna e da linha da asna cai sobre urn terc;o da
espessura da parede (F£g. 19). As letras a, a, a sao os
terc;os da espC'ssura da parede onde a linha da asna apoia.

Pcin3m, nem sempre, pritticamente, se pode fazer 0
assentamento das asnas nessas condic;oes, pOl' motivo
de cornijas e platibandas com halanc;os ou espessuras,
que 0 nao permitem as vezes.

Em alguns casos, quando a iutersecgao das Jinhas de
ei.so clas pec;as cIa asna cai fora da parede, a usado
com muita vantagem 0 assentamento de um cachorro
de pedra, para apoio dalinha da asna (Pig. 20).

:Neste caso pode muito bem 0 frechal ficar napru-
ada do paramonto interior da parede, permitindo, assim,

ASNAS

[.

tdch(7r~
conlQr/o

.15-

~ra"~
T~i"lo-

Piy. 21. - A88ENTL~{ENTO
DE ASNA PARA TELIIADO

DE ALGEROZ A VISTA,
SOBRE PAREOE DE TIJOLO

a largura conveniente ao algeroz e a elevac;ao da plati-
banda.

Ka paredes de tijolo a meia vez, Oil mesmo a uma
yez, em que as asnas assentam sobre pilares do mesmo
material das paredes, a da maior conveniencia formal'
o leito para a asna corn uma laje.

.Ii. intersecc;ao das linhas dos eixos das pec;as da asna
pode coincidir com a face interior do pilar (Fig. 20),
e do mesmo modo 0 frecbal que, como no caso da fi-
gum 19, encosta a samblagem da perna, sobre a linba,
da assim lugar it platibanda de meia vez de tijolo, que
mais nao a do que a elevaQ3.o aumentada, se a espes·
sura desta for tarnbam de meia vez.

o exemplo apresentado sobre uma vez de tijolo
(Fi,q 20) a aplicado a construc;oes de fins industriais on
similares, como se v6 peia ligeireza das paredes.

Fig. 23.- AS8ENTAi1lENTO
DE ASNA PARA TELHADO

DE AWEROZ E PLAl'IBANOA

Fig. 24.-A88ENTAilfEATU
DE ASNA PARA TELHAO()

DE ALGEROZ, SOBRE
A PAREDE
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Fig. 25.- A88ENTAMENTO Dil.
..J .·SA COM 08 E rX08 A UM TERQO
DA ESPES8UUA DA PAREDE,

PARA 0 lNTERIOR
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Fig. 26.-A88ENTAMENTO
]).1 A8NA COlt! 08 EIXOS FURA

D.4. EINHA DO PAFtAMESTO
VA PAREDlJ

Fig. 27. - A88EN'l'AMENTO
DA A8NA COllf 08 EIX08

NA PRUilfADA DO PARAlJfENTU
DA PAREDE

al"eroz, sem maior inconveniente, a~senta numa
calha ou aguieiro de madeira ou de outro material, que

. de asna a asna, em todo 0 comprimento ou percurso
;) elhado.
~-0 casos apresentados as algerozes tanto podem ser

zi co, como de gres ou de fibrocimento, desde que
·se tern totalmente sobre a alvenaria.

encastramento dos topos das linhas das asnas nas
edes, deve tel' de 0"',20 ou om,25 a om,30 de en-

...•.e a, quando assim puder ser, visto hayer muitos ca-
:::0 que nos obrigam a proceder de outro modo. Pode-
:::!l _ afoitamente dizer que cada construc;ao tern 0 seu
caso particular.

Com-em, todavia, notal' que quando as Iinhas das as-
tenham de encastrar em paredes que se continuam

e e>ar, as samblagens das pernas tem de ficar com-
~:etamente clentro do VaG (Figs. 21, 23, 24, 26 e 27).

..1 ligac;oes das asnas entre si numa cobertura com-
e-' ao feitas polos frecha.is, contra-frechais, madres
, eiras.

6 nas asnas de tipo fabril e nos lanternins das asnas
_ e 0 possuam se constr6i, para a ligac;ao total do
, amento, 0 sistema de contraventamento.
Porem, as vezes, em grandes construc;oes faz-so in-

• ~:o mente, dentI·o do sOtao, escoramentos entre as
-~ ,dos pendurais ao vigamento.

C ONSTRU <;1\0

C ·ocla a descric;ao que fizemos dos trac;ados e cons-
tru<;ao das diferentes fases das asnas, deixamos

.;: e'·ore aptos a compreender este ramo de trabalhos
:.. c . aria civil, onde e exigida a maior competencia
- -~~oDal.

Os tra<;ados da asnas para a sua constru<;{aoe a copia
em tamanho natural do desenho, que em menor escala
foi efectuado com 0 projecto da edificac;ao.

Para a realizac;ao de todo a trac;ado e conseguinte
marcac;ao das diferentes pec;as de madeira a utilh:ar,
constr6i-se previamente urn estaleiro, na oficina ou ao
ar livre, onde esse trabalho tern de efectuar-se.

o estalet1'o para 0 tra<;ado das asnas e marcac;ao da
madeira e uma especie de mesa, com a altura pr6pria
para os carpinteiros trabalharem em sua volta a yontade .
E nessa especie de mesa, cujo tabuleiro tern aproximada-
mente a forma da asna, que se desenha a construc.;ao,
e, onde depois se colocam em cima e de face as pec;as
de madeira devidamente desempenadas e esquadriadas.

Com 0 esquadro ele\'am-se do desenho da planta da
asna, inscrito na mesa do estaleiro, as linhas a lapis,
para os cantos das pe~as de madeira, onde se abrirao)
depois, as samblagens .

Efectuando-se toda a marcaQao das samblagens nos
cantos das pec;as de madeira, com a precisao- necessa-
ria, e fazendo-se os dentes e as escarvas com perfeic;ao
e born uso das ferramentas, a construc;ao das asnas e
forc;osamente perfeita e a sua solidez plena de garantia.

A aplica~ao das ferragens, feita s6 depois da asna
estar erguida e assente no seu lugar, completa todo
o travamento necessario ao conjunto.

POI' via de regra as asnas saD armadas no sen logar,
pOl'que a nao ser as de pequenas dimensoes, que podem
transportar-se completas e com facilidade: as de gran-
des dimensoes sao, como se compreende, de muito di-
ficil conduc;ao do estaleiro para a obra.

Assim, depois da asna ser armada sobre 0 estaleiro,
precisamente em cima do seu desenho, e desarmada
e as suas pec;as conduzidas para 0 madeiramento, onde
s6 entao suo armadas definitivamente e no seu lugar
pr6prio.

A construc;ao das asnas e uma obra que a pretexto
algum entram os pregos em fun<;ao.

Os elegimentos deixados nas paredes para 0 assenta-
mento das asnas deverao ficar muito bem nivelados entre
si, e em relaQao nao s6 com os que Ihes ficam simetri·
cos, como com todos os demais do mesmo conjunto.



DERNOS
- _,-=_'A ~ DE ~L~DEIRA-Preliminares-Asnas

-u,uare , imples e compostas-Meias-asnas-
As 'ntamentos (27 Figuras). _

_ -.\ _._-AS DE MADEIRA - Asnas de mansarda-
:\o,nas de lanternim - Asnas especiais e sheds

13 Figuras). .
_ - ESCADAS DE MADEIRA - Preliminares --

\ olutas das rampas das escadas- Escadas sim-
ples e Escadas de lan<;osparalelos (18 Figuras)_

_ - E .C ADAS DE MAD EIRA - Escadas de lan<;os
paralelos e de lan<;os perpendiculares - Ba-
lanceamento de degraus (25 Figuras). -

= - ESCADAS DE MADEIRA -Escadas de com-
pensayao - Escadas de leque e mixtas de va·
rios tray ados (15 Figuras).

- - E CADAS DE MADEIRA - Escadas de cara·
01 de varios sistemas - Guardas de escadas

e acabamentos (23 ·Figuras).
- - ~A \T\1ENTOS DE MADEIRA - Prelimina-

res - Vigamentos - Tarugagem- Madeiras
- Serrafados - Soalhos a portuguesa e a in-
ulesa - Espinhados - Parquetas - Mosaicos
.3-1-Figuras).

-. L\DEIRAMENTOS E TELHADOS - Preli-
minares - Madeiramentos - Rincoes - Lar6s
Tacaniyas- Alpendrados - Estruturas (25'Fi.
QUras).

- _ ,.illEIRAMENTOS E TELHADOS-Madei-
:-amentos de mansardas -Mansardas diversas
- .\Iansardas de alvenaria - Construcoes de
::-apeiras - Trapeiras de diversos tipo; (2 I Fi-
QU:-as).

- -. LillEIRAMENTOS E TELHADOS - Cons-
ti"udio de clarab6ias - Clarab6ias, divers as -
La~ternins de construyoes industriais - Te-
.uados espcciais - Telhados piramidais -e di-
-:er os (22 Figuras).

-. _illEIRAMENTOS E TELHADOS - Te-
,. ados especiais - Telhados c6nicos, de cupula
~ de oayilhao - Pormenores das coberturas -
CGntrayentaL2entos - Beirais - Algerozes -
T'bo de queda - Guarda-fogos, etc. (18 Fi-
"- -as).

_ - TECTOS DIVERSOS - Preliminares - Tec-
:~: c.e madeira, de esteiras simples, sobrepos-
::. e rampa e artezonados - Teetos estuea.-
::D5 - Te- os espeeiais (27 Figuras).
B :\S DE ALVEN ARIA - Preliminares -
Al ;:-2~G.: di tr"as - Paredes de alvenarias
.:::-;-::::: - . Iuro - Cunhais - Pilares - Ar-
~ -'::c.5 -'j e a - :\Iateriais (32 Figuras).

- _ ...A_ DE ALYE~),RIA-Implantayao-
-=- -=-::== - E>T-J.;:oe- - Pormenores - Mu-

':: = __ -~ ~ ':'~>"~':'a-ao - Enroeamentos
. --.:: .::-'= ~_ F:~--a:.

.- . .:::- :'=:-::0' tra<;ados
_.- __ - . ',c. ';:.=' - Ab6badas

PUB LIe A D,OS
16 - OBRAS DE CANT ARIA - Guarneeimentos

de vaos - Envasamentos - Convergeneias dos
areos - Cunhais - Faixas - Eseadas - Ca-
peamentos - Assentamento (27 Figuras);

17 - OURAS DE CANTARIA - Molduras - Pi-
lastras - Pilares - Colunas -- Galbamentos-
Caneluras - Capiteis - Vaos de janelas-
Trapdos (42 Figuras).

18 - PA VIMENTOS DIVERSOS - Massames -
Formigoes - Bet6es - Betonilhas - Pavimcn-
tos hidniulicos e .ceramiws - Lajens - Pedra
serrada - Revest'imentos (26 Figuras).

19- vAOS DE JANELAS - Aros - Tabuas de
peito .---:Caixilhos de janelas - Bandeiras -
Veda -Iuzes - Ferragens - Pormenores

} (2 I Figuras).
20 - VAOS DE JANELAS - Diversos tipos de

vaos de janelas - Caixilhos especiais - Ge-
10sias - R6tulas - Persianas - Pormenores
(26 Figuras).

21 --PORTAS EXTERIORES - Aros - Portas
de taipal- Portas envidrayadas - Portas ('e "\
postigo - Portas almofadadas - Portas prin-
cipais (24 Figuras). "

22"':' PORTAS INTERIORES - Guarnecimentos
- Vaos de urn e de dois batentes - Portas
almofadadas e envidracadas -,- Guardavel1-
tos - Assentamentos (25 Figuras).

23 - INS rALACOES SANITARIAS - Prelimina-
res"':' Manilhas - Sifoes -- Encanamentos
diversos - Caixas e POyOS de limpeza -
Ventilayao '£25 Figuras) ..

24-INSTALACOES SANITARIAS - Canaliza-
yao de Agua - Loiyas Sanitarias - Autoclis-
mos - Urin6is - Retretes - Casas de Ba·
nho - Pias (27 Figuras).

25 - INSTALACOES SANIT.ARIAS - Canaliza-
yoes - Tinas de Banho - Chuveircs - Reser-
vat6rios - Tanques - Lavadouros - Fossas
(22 Figu~as). .

26 - INTERIORES E EXTERIORES - Revesti-
mentos - Guarnecimentos - Tabiques e Fron-
tais - Envidrayados - Pinturas e Caiayoes
(25 Figuras).

27-CHAMINES E AQUECIMENTO-Di-
, versos sistemas de chamines - Chamines

industriais-"- Aquecimento central de diver-
, sos sistemas (26 Figuras).

28 -_.TRABALHOS DE FERRO - Asnas - Caixi-
lhos, portas e port6es - Escadas - Grades -

, Gradeamentos - Ligayoes (26 Figuras).
29- VENTILACAO E ACUSTICA-Ventilayao-

Circulayao do ar ~ Acustiea - Ruidos - Tee-
tos aC(lsticos - Audit6rios (25 Figuras).

30 - DIVERSO S TRABALHOS - Motivos de
jardins - Armarios de cozinha -- Betao ar-

-"'\ mado - Ligaqoes de ferro (23 Figuras).


