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ENCICLOPEPIA PRATICA
DA CONSTRUCAO CIVIL 6

SCADAS DE MADEIRA
3. eseadas de madeira sao as escadas de ca}'((col as

de maior fragilidade, peJa sua eontextura e cons-
-J -0. 0 seu aspeeto nem sempre e airosa e itS vezes

:-:-e:enta urn certo aeanhamento. Este tipo de eseada
pr6prio para ser eonstruido em ferro. Nos tem-

- ,elhas eonstrugoes pesadas eram estas eseadas
'das em eantaria e ate mesmo em alvenaria de

ou de tijola.
_-0 entanto para ligagoes interiores as escadas de ca-

de madeira, tern 0 seu lugar remareado, tanto em
goes simples como em construgoes de luxo.

E CABACOL DEJ:3MON-
~-':"":'_::TBADA

Nos chamados interiores de arte, onde' geralmente
predominam as boas madeiras em aplieagoes caras, como
lambris, guarneeimentos de portais e teetos SaG as es-
cadas de madeira, quer de langos, qu'er de earaeol, as
de maior prefereneia. E nestas eseadas que de ordina-
rio se empregam as mais curiosas balaustradas de deli-
eado tragado e onde mesmo as eombinagoes demadeiras
coloridas tern a seu born lugar.

A parte 0 seu tragado, e nas eseadas de caraeol
onde as arquiteetos e as deeoradores empenham a sua
fantasia.

Fi!]. 2.- PLANTA E' COMPOS/QAO
DOS DEGRAUS DA ESCADA DE CARACOL

DESMONTAVEL



CADAS DE
de caracol, assim designadas porque 0
-ado em forma de espiral e geralmente

r caracol, 0 nome do molusco devorador
.'. -error dos horteHles, sao um tipo de escadas

do artisticamente belo, e uma constru<;ao

_ desta classe slto sempre, ou quase sem-
'das para liga<;iio de pavimentos interiores,
, de uma loja a uma sobreloja. de qualquer

6tao e, tambem, as vez('s, utilizadas na li·
e dois andares.

eillT da sua grande e preciosa utilidade nunca,
:5- - escadas, sao destidadas a grande movimento.
o ~ . 0 pOI' estas acanhadas constru<;oes e sempre
-. . no. A sua largura e a pouca altura, para que uma
~.::0& possa afoitamente desenvolver-se na ascensa.o,
- motivo de sobejo para que a passagem pOI' elas

-'" ao possa fazer desenvolvidamente como seria de
- ~es-e.
_-ao e pOl'que a sua constru<;ao em madeira seja.

-- fnigil como a primeira vista parece, pois que em-
. ra com 0 movimento circulat6rio de subidas e desci-

oscile muitas vezes, a sua resistCncia e absoluta-
=z:;.-e eficaz.

:na estrutura, que tern como liga<;ao primordial
~ Siillblagens, e bastante forte e finne, devido, prin-
'=_ente, it sua forma helicoidal. Estudada em por-
:=- c;:- a sua constru<;ao, facil nos e conceber a sua

__.2 .e resistencia.
- sen,oltura das escadas de caracol marca 0 valor

in aria civil neste sector de trabalho de sequencia
~__- .ia onde as liga<;~es ao todo de uma edifica<;ao s6
~2 ::"azemde pavimento a pavimento.

- constrn<;ao destas escadas e muitas vezes posta
,a & pericia dos carpinteiros em trabalbos de pre-
como estes que ora estudamos. As samblagens
- as demais liga<;~es, para boa seguran<;a da cons·

0, em de ser executadas com urn rigor absoluto.
acentuitrnos anteriorrnente, quando estudamos
l;ao dos outros tipos do escndas, agora repe· -

o trabalho a executar nestas obras tem for-
e ser mnitissimo perfeito.

;"'e 0 tipos de escadas de camcol que se
cr::;::£:;;x:.==: ZcC-::n.almlenteentre n6s, apresentamos os tres

-- 5. que ao: escada desmontavel, escada
:? 'ZCllda de bomba. Todos os outros sis-

, mai;:; ou menos, em volta dos
0:. E apenas questao de pro-
ec'almente os dois ultimos tipos,

i !Jlesa e a francesa, ficando
:e'=O ran~ no guarda-chapim,

=-'::2_ '01' e superior onde a es-

. os de e caJas a pri-
. ~e ·e de perna exte-

!!llarda-chapins:
:: a fun<;ao de

_~ a armauura
_ e a coluna,

CARACOL
o chamado pwo, recebe a parte principal. Na escada
desmontlwel toda a fun<;ao estrutural reside nos degraus.

Os degraus completam pOI' si toda a armagao da cons-
trugao, constituindo base e pleno apoio na sua elevagao .
Nesta escada 0 guarda-chapim s6 serve para a sua liga-
gao exterior e apoio da guarda.

TEM esta escada que comporta vinte degraus, para
vencer urn pavimento, a originalidade de nao con-

teI' coluna ou pilar central, sendo 0 chamado piao cons-
tituido pOl' pegas que fazem parte do degrau.
- E esta escada de planta quadrada, para ficar encostada
a um lingulo formado pOI' duas paredes, mas a constru-
<;aopoderia tambem aplicar-se a uma planta circular.

Neste problema aqui apresentado a escada s6 com-
porta pernas nos lados exteriores, e que servem simul-
taneamente de guardas-chapins, pois que os degralls
entalham nelas, pelo sistema frances.

Nos dois lados das paredes os degraus encastram os
seus topos na alvenaria.

No desenho (Fig. 3) vemos como se levantam da
planta as linhas perpendiculares para obter -as pernas-
-guarda-chapins e marcar-lhes as concavidades a abrir
llara a entrada dos degraus; nas figuras 4- e [) vemos
as plantas do inicio e do fim da escada, ambas em liga-
gao com 0 algado de toda a construgao.

A simplicidade da construgao desta escada e do seu
estudo e manifesta.

o pormenor X mostra-nos a forma ordinaria da liga-
gilo dos espelhos aos cobertores, enquanto que 0 pOl'me-
nor Z nos da a constituic;ao completa do degrau tal qual
se de,-e construir.

Na construgao desta escada 0 que mais interessa e 0
degrau, podendo mesmo dizer-se que ela e apenas 0 con-
junto exclusivo de degraus e mais nada. Os dpgraus
desta curiosissima escada sao compostos pOl' trt's pegas,
que sao : espelho, cobe1'to1' e tambo1'.

o espelho entra no tambor pOI' um sl,Ilco aberto no
sentido vertical, e 0 cobertor, que se liga ao espelho
ordin/triamente como vemos nos pormenores, assenta
sobre 0 tambor em que se fha.

No cobertor abre-se na sua parte arredondada, qne
faz 0 anel do piao, uma concavidacle circular para dar
entrada ao perne do tambor, como se observa na figura 5.

A montagem desta escada e muito pratica. Basta ir
pondo os degraus completos uus sobre os outros, nos
seus lugares, de acordo com a distribuigao da planta,
enfiando 0 pe1'ne do tambor na concavidade ou meclla
aberta no cobertor do degrau que vai ficando a baixo.

o travamento faz-se com 0 peso da construgao e au-
menta gradualmente, a medida que se VaGsobrepondo
os degraus e assentando as pernas-guarda-chapins, for"
mando um ungulo emmalhetndo. A largura da escada e
indiferente ao seu sistema de constru<;ao, bem como 0
seu numero de degraus e a sua altura total.



DA- CHAPIM-.B
.~

f I, .

I
I,
II
It

"1 t
I I
I I
I

I I
, I, /

I,
I

I
. I
I

I
I
I'
1 t
I I
I I,
I
I
I

"MALHETe
;/'

POR1VJENO 1.2 )(

---------------\- .
""- GUARDA ~ CEAPLMB-C
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ADO DA ESCADA
_lONT A VEL

a escada no espac;o que the e
cendo-se 0 diametro a dar aos
conj unto de cada degrau, for-

- _ ~_ central, desenha-se a Linha

eD'raus com a largura que
om transito, ou conforme
. or, as vezes, as peque-

tores quee om,OJ, 0 total de 2m,12, que e sun.ciente
neste genero de eseadas.

Quando as dimensoes da caixa da eseada permitam
um maior numero de degraus na rotac;ao, a altura livre
entre eada degrau sobreposto em eada volta e muito
maioI', dando m~is desafogo it passagem.

Completada a planta com todos as degraus, no nosso
easo vintc, tiram-se das extremidades exteriores destes,
perpendieulares que nos vao dar toda a grandeza das
pernas nos lados livres da eseada.

As pernas ligam-se entre si par meio de malhetes
no angulo livre e eneastram as outras extremidades nas
paredes.

Para a n.xac;ao dos degraus nas pernas, abre-se nelas
um suleo de acordo com as espessuras dos cobertores
e dos espelhos, como nas eseadas it francesa.

Assim, na primeira perna entram os degraus' 8, 9
e 10, e na segunda entram os 11, 12 e 13. Os degraus
2, 3, 4, 5, 6 .e .7 eneastram nas paredes,e 0 n.O 1 con-
torna para 0 exterior. QU topeja e,omum guarda-ehapim.



Fig. 4.-PLANTA SUPERIOR DA ESCADA
DESMONTAVEL

_ que receberam os n.o, 14, 15, 16, 17, 18 e 19
. encastram nas paredes, como os que the ficam

:";e .ormente.
egrau 20 entra na constituiQao do patamar, ja, por

YeZ, integra do no pavimento a que a escada liga.
.!. largura das pernas e obtida com paralelas ielacio-

s com os focinhos dos degraus, dando-se acima
uma dimensao convencional, que no nosso ex em-

ede om,05.
o ecidas ja as formas de traQar a planta, as pernas

degraus (Pig. 3), observemos as plantas do inicio
al da escada onde se veem, a par da disposic;ao

os os degraus, os guarda-chapins do pavirnento
'or (Fig. 4).

--- -io---- -_ ---

No alc;ado da escada obtido pela linha G-B, vemos
a arrurna<;ao dos degraus, uns sobre os outros, dispostos
numa rota<;ao e meia, pois que 0 seu mimero, como
atraz dissemos e vemos nos desenhos, e de 20 (Fig. 6).

Terminado 0 traQado pode proceder-se a construQao
da escada, preparando toda a madeira necessaria, que
pode ser de qualquer qualidade.

A construQao deste tipo de escada e, pode dizer-se,
semelhante aquela que utilizamos nas escadas de

lan<;os. Pode, como atraz dissernos, construir-se em
qualquer qualidade de madeira e pode tarnbam, como
sucede naquelas, empregar-se 0 prego. Escolhida a ma-
deira e preparada com as sec<;oes indicadas no tra\{ado
procede-se ao seu aparelhamento.

A peQa destinada aos tambores a aplainada ficando
com 0 paramento do seu dia.metro bem arredondado.

As tabuas destinadas aos de~ans devidamente de-
sempenadas e desengrossadas ficam prontas a serem
cortadas de acordo com 0 tra\{ado.

Deste modo coloca se a pe<;a para cobertor em cima
da planta do degrau, marcam-se, elevando com 0 es-
quadro da: planta para os cantos da pe<;a, as Hnhas que
indicam por onde se deve cortar a tabua e trabalha-se
a madeira seguindo todo 0 traQado.

Na tabua que serve para espelho nao ha a fazer
marcac;ao especial, basta corta-la no seu devido com-
primento.

o envaziado do cobertor para receber 0 macho do
espelho e em tudo semelhante ao que se abre nos co-
bertores vulgares. Os topos dos degraus (cobertor e espe-
lho) que ficam para 0 eixo da escada ficam preparados
com machos para entrar no envaziado do tambor.

Preparados por conseguinte os degraus, com 0 seu
espelho e cobertor faz-se a sua pregagem, obedecendo
ao principio do macho superior do espelho entrar no
envaziado inferior do cobertor, deixando ficar bem es-
quadriados os topos, cujos machos deverao entrar nos
envaziados do tambor. Seguidamente fixa-se no degrau
jit completo 0 respectivo tambor.

Depois dos degraus todos estarem prontos e que se
inicia a armaQao da escada, assentando uns degraus so-
bre os outros. Este assentamento, como muito bem se
compreende, e feito pelo mesmo sistema dos degraus
isolados. 0 macho do degrau superior entra no enva-
ziado aberto no cobertor do degrau que fica por debaixo,
e a fixa<;ao de um degrau a outro e tam.bem operada
por parafusos ou pregos, tal qual como se faz com a
construQao isolada dos degraus independentes.

A fixaQao dos tambores entre si e absolutamente livre.
Os tambores entram uns sobre os outros e assim fieam,
s6 apertados e sob 0 peso dos que vao carregando so-
bre eles. Apenas os degraus fieam fixados por meio de
pregos ou de parafusos, como ja dissemos.

Para a boa desmontagem da escada e aconselhavel
a utilizac;ao de parafusos e nao de pregos, como se
compreende.

o bom galgamento de todas as peQas e imprescin-
divel para 0 bOlll nivelamento dos degraus e boa: apru-
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a obra. De todos estes cuidados depende
_ ~-~ c;a de te tipo de escada, sem duvida 0

." -: 50 dentre as escadas de caracol.
-5 > do das paredes confinantes os degraus encas-
:;e~a e dos lados exteriores encastram nos guarda-

-c ll_; que executam as fun<:<Jesde pern~s. ~s £guras
e . ustram estes estudos sac bastante elucldativas, para
- oa compreensao de todas as fasrs dos trabalhos a

exeCUiar.
exterior da escada, os guarda-chapins e as balaus-

ae,erao ser pintados, bem como 0 tambor, a ver-
_ eim e pinha dorsal de toda a escada.

~0 tra<:ado das escadas de ca1'a"ol deve ter-se sempre
em conta, como j£Ldissemos nos Preliminares, 0

numero de degraus em cada rota<:ao, pois que a altura
entre dois degraus perfeitamentu sobre11ostos deve dar
JuO'ar it passagem das pessoas.

o numero de degl'HUS mals aconselhilvel !litO dove
_e inferior a treze e, se a !argura doles ua Linha de
Transito nao ofere eel' muita largura, devido ao di:bnetro
da e eada nao poder ser largo, recorre-se a maior al-
l ra. Isto e, em lugar de tennos degraus de O"J, 16 ou
om 17, vamos a om,18, 01ll,19 e algumas ,ezes a 0'11,20,
cujas alturas neste tipo de escadas nem sempre sac into-
Jerheis. No exemplo que apresentamos estabeleeemos
rreze degraus de om,17 de altura, 0 que nos da na 1'0-
31;aO0 pe direito de 2'",21, que e muitissimo born.

E ta escada destina-se a atingir um pavirnento de
.23 de altura, pelo que contamos dezanove degraus ...
o diametro cia eseada e de 11ll,60 e como 0 diametro

da coluna ou piao central, que e bastante grossa, mede
o ,30, ficam as passagens com 01ll,65 de lm'gura.

o degraus sao entalhados na coluna (Fig. 7), onde
rcnamente se marcaram os degraus em toda a altura,

e na parte exterior descansam Duma perna helicoidal
co i uida de pe<:as, relativamente, de pequenos compri-
_e 0 (Fig. 8), que encastra no chao em cadeia,

a, etc., e liga pOI' cadeia ao vigamento do piso
E. ·or.

<:~ade de resguardo ou guarda da escada assen-
- -s:? ::a : ce exterior da perna, uma vez que este tipo
- e a francesa, mas se 0 nao fosse assentaria

~e__a que nesse caso sel'via tambem de guarda-
~o exemplo daremos noutra escada de ca·

_ -"'. essura da coluna e indiferente: po de ir de

da coluna ou pilar pode SOl'con-
e endencia onde a eseada tem

nesta escadadeye ficar
.oi que toda a carpinta-

_ .;; _=- --' 0, 0 de Piao Central,
_":2i em tomo de uma

:...exec «<8-0. E 0 mais
·0 pode ser uma

:' do :l.ha1ho

de execu<:ao a coluna oferece maior vantagem do que
o pilar.

o aspecto desta escada e vulgarissimo, nada tendo
pOI' conseguinte de extraordinario. .

Do lado do piao os rlegraus encastram nela pOI'melO
de macho embebido numa esearva; do lado exterior
pode aplicar-se um guarda-chapim onde os degraus po-
dem encastrar ou, como no nosso estudo, uma perna
recortada onde assentam.

A gllarda desta escada pode ser constituida pOI'
grade de ferro fixada no exterior da perna ou balaus·
trada de madeira, com os balaustres assentes sabre os
degraus.

As pe<:as que constituem a perna SiLOligadas entre
si pOI' malhetes e envaziado~, ficando a sua solidez
de madeira completa.

TRA~ADO DA ESCADA DE ~Ao
CENTRAL

DESEKHADA a planta DO diilmetro A- il, sao inscritos
lIa Linha de Transito todos os c1egraus de lima

rotac,:ao completa. Para malhor compreens1io do deseuho
e da coustruc,:fio, sao marcados tambem todos os UlIme-
ros correspondentes a todos os degraus que formam a
esctllla, que sao dezanove (Fig. 7),

Da plauta elevam-se linhas perpendiculares para po-
dermos desenhar 0 al\ado da escada. Numa destas linbas
do lado exterior marcamos a altura da escada, de um
pavimonto a outro, com a divis1io dos degraus. Destas
divis<Jes tiramos linbas horizontais, que indo de encontro
as perpendiculnres elevadas da planta formamos os de-
graus. Estes aparecem clfl frente, de lado e detraz do
pino central que no nos so problema e uma coluna, mas
que pode tambeOl ser um pilar.

E na colnna ou pilar que se emmecham os degl'aus.
Os sulcos a abrir na coluna devem dar entrada aos co-
bertores e espelhos, com bastante aperto, para que a
solidez da escada se mantenba.

A ligac;ao dos degraus entre si pode ser feita pOI'qual-
quer dos sistemas que apresentamos do desenho (Fig. 2)
dos P1'el1'minal'es (Caderno n.O 3), mas os tipos 3, 4, 5
e 7 ali - vistos sao os mais recomendn,Yeis, pela sua es-
trutura, que e s6lida e elegante. As condi~<Jes de soli·
dez e elegancia sao primordiais nostas escadas construi-
das em redor de uma coluna e eompletamente a vista.

o tipo de perna para 0 lado exterior desta escada
tanto pode ser 0 de guarda-chapim como 0 de recorte.
Na fiO'ura 8 apresentamos a perna recortada pOl'que os
degra~s perfilulll sobre ela, em constru<:ao it .f1·«ncesa,
mas se se pretender aplicar a perna de guarda-ehapiru,
pod~ f~lZel'-See, tah-ez, com mais nmtagem para a so-
lidez da obra.

Pelos desen!J05 _(Pigs. 7 e 8) moslramos claramente
o tr1l\nJo e a exocll(,;110deste tipo de escada de carlleol,
utilitlLrio nos iutoriores de depenJencias comorciais ou
de habit<l~ao.

A constrll<;ao desta obl'a e correntia quando feita em
ferro, mas de l)ptilllu 0 tamlJem de f[tcil execu<:ao quando
m8nuf'ucturada om madeira, como 0 problema aqui apre-
sontudo e descll\-ol vido.



-r---:-r-
: I I
I I
I I I
I I I

I ,

I
I
I

I
I
I

I
I
I

19 }'''''I'I j" ••nf.,
------- - r-

16 -,
IT

ii.

1:1

'"
13

11

1/

It)

9

-g

7

Ii

.!>"

4

3 I
I

:z I
I

_f I

I
I P{/llllin'l1fo

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

l'ig. 8. - ESCADA DE PliO CENTRAL PROVIDA
DE PERNA RECORTADA



h_ 7'€I"/,,,••nfo Z

2/ t~~-~Z~~~~~)l=7~~]~J~.-~~-_~J
Ul ii, I I I ': :

~ ~-,-- - - - r -, - - - -:- - --L. - I
19 I ,I I I I I

T i-II'-----t--:-----1---
/tJ _ I ' .

T ~-;- - - - y -; - ---!- - -
f7 !.. _I- ~ _ -:. '- _

1$ T :: t: :•......-----!--'-----
1-I' I' If-l

15 '-, _:__ .• _ If:"

± I 'I
14 ~_ , _: ~_:_--.--- •••
1.3 I' t I ~ , I I ,

131 F,C ; 1~,·'----:-----:-:------:
~~ ---'-- -- •. -,-------1

± I i ,"I ' I I I: : ~maWMflwf; I' - -:-.- -. r -:------~
,-:---- ~o/ffi~"i2 ----,-,------ ••••

9 I t I 1: ~: :, :T : -:--- -- :--; - - " - - - -- - -:
8

1
I- -}- - - - - ~ -} - - - oj _ ~

f , "' I I

S

: L_~ :_:--,---- -4- - - I

" :' I 1 '- -'- - -- - + - t- - - _ -' - - -
I I I, I
I I I I
r- -,- - - - 'i - + -- - - ,-~l~-:----~-l--.-' -!

I I' I
.3 I I I I ,t I •.,T t -;--- ~~~ ---;-;----_.-;- T 1"'---1.......: - \- - - ,- l' - - - - - "1

1- I: :, : __ -: .~_~ ~
AI~. . I ..< 'E.til--l I ?"lVIm",nto 1-->---~-..-- _-_; U I

I,
I
t
I
I,

o emprego do pilar torna mais dificil 0 traQado,
quando a sua secQao for quadrada, mas torna-o mais
simplificado se a sua secgao for sexta ou oitavada.

A secgao redonda ou circular e por todos os motivos
a mais pratica para 0 piao.

E uma escada destinada a ligar dois pavimentos com
a altura total de 3m, 74. Dividida esta dimensao

em numero conveniente de degraus com piso largo,
obtivemos vinte e dois com om,17 de altura .

Dispondo para a largura da escada de um di§'metro
de 2m,OO podemos, com as passagens de om,65, deixar
a bomba com om,70.

Esta bomba bastante franca oferece inumeras vanta-
gens: a montagem de urn monta cargas mec§'nico ou
manual, a passagem de correntes transportadoras, 0
arremesso de volumes em caso de sinistro num dos pa-
vimentos, etc., etc.

o tragado desta escada e semelhante aos dos outros
tipos de escadas de caracol. Traga-se no chao a plant a
com 0 conveniente numero de degraus, de onde se le-
van tam perpendiculares que van encontrar as horizon-
tais que marc am as alturas dos degraus no al<;:ado.

Quando a escada e construida na oficina, indo desar-
mada a assentar no seu lugar pr6prio, os tragados, tanto
da planta, como do al<;:ado, saD feitos em taipais, com
todas as dimensoes em tamanho natural.

Os degraus, geralmente envaziados uns nos outros,
entalham nos topos em pernas-guarda-chapins, onde SaD
abertas as concavidades.

As pernas, como quase em todas as escadas, ligam-se
as cadeias dos payimentos pelos sistemas usais nestas
construc;;oes. Neste tipo de escada nao e aconselbavel 0
sistema de constru<;ao a francesa, devido it oscilaQao,
pois que numa escada, como a que apresentamos, com
mais de uma rotagao, 8 factor primordial 0 bom aperto
dos entalhes.

Ora, parece-nos que nao ficando os degraus desta
escada apertados entre as duas pernas, a interior e a
exterior, a seguranga nao seja tao garantida. Porem,
os carpinteiros com a sua pericia profissional, poderao
construir dentro de todos os tragados, os sistemas mais
interessantes e convenientes.

Sobre as pernas, tanto de fora como de dentro, as-
sentar-se-ao as guardas, que poderao ser, como nas ou- .
tras escadas, grades de ferro ou baJaustradas de ma-
deira. Nestas e~cadas 0 bom acabamento e condiQao
essencial da seguran«a da construgao.

Nas escadas de caracol usa-se muitas vezes 0 sis-
tema de prega<;:t,o, mas essa prittica naO·8 aconselhit-
vel. Estas constru<;:oes devem ser sempre, para a sua
perfeita seguranc;;a, ligadas por meio de parafusos.
Para mais neste tipo de bomba s6 os parafusos estao
indicados. 0 seu bom aprrtamento permite a completa
seguran<;:a. 0 pregamento facilitava a oscilagao em maior
escala.

Assim, nao s6 a liga<;ao dos degraus entre si deve
ser feita por parafusos como tambem 0 assentamento
do guarda-chapim por esse sistema deve fazer-se.
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- madeiras, sao as pa-
emo~o que tern apli-

mormente nas de bomba,
o oda a ferragem a empregar nas

~ qua can tituam 0 guarda-chapim sao
:: ~--o.
~ ::,e:n. depende da categoria da obra. No en-

os u·, uma vezJ a constru<;ao destas es-
conhecimentos tecnicos acima do vulgar.

~-o da Escada de Bomba e de todas as es-
• _'" c .,. cal a de mais dificil execu<;ao.

D u£.'HA-SE a planta com as suas dimens5es certas
dentro do espa<;a que the e destinado. l\farcado
r da bomba, indica-se a linha de transito, que na

- (Fig. 9) vemos com as setas a mostrar 0 caminho
o de se sobe.

_.e:,a linha inscrevemos os degraus, cujo numero,
'0_0 ja dissemos, nuo deve ser inferior a treze, para
_ ~ ern cada rota<;ao possa caber a vontade uma pessoa.

unta elevarnos de cada extrernidade de cada degrau
erpendiculares para estabelecermos 0 al~ado da

da.
De_enhada a linha de pavimento onde tera. lugar a

~ stru~ao A-B, tiramos do ponto A uma perpendicular
= e as alturas corrcspondentes n cada degrau sac mar-

ci e numeradas nn sua totalidade, ate Z no pavi-
a superior. Destes pontos tiramos horizontais que
a a,essar as perpendiculares e assim se obtem os
U, que se desenham de frente, de perfil e de

az como se ve no desenho (Fig. 9).
_'. figura 10 mostramos nn planta os degraus eOll'
e os com focinho a a pontos a linha do espelho. No

o ,emos todo 0 desenvolvimento dos degraus e a
pronta a receber as pernas.

- fhmra 11 ja. achamos a aseada provida de pernas-
-chapins e pronta, neste caso, a levar as gra·

o "uarda, tanto do lado exterior como do lado da
.A anta mostra a maneira de construir as per-

::.s u<;ao desta escada e de bonito efeito.
escrito este tra<;ado e identico aos

tipos de caracol ja estudados, mus a
• 0 mais diffcil.
do desta escada urn pouco mais de

fica completarnente abandon ada,
o 0 espa~o qua medeia do pavi-

-' 'quele a onda se destina.
_11 enta todo 0 eq uilibrio
ebil e gracioso molde.
,-,,0 d.a Eseada de Caracol

Cew~=G~e a clarc'za das figuras
ellizar a eonstrugao

~ ": Lela e engenhosa.
~ ~ escada de bomba,

e::~-::::~ ~~e antes de fa-
1:::::.:::21:) _. ~ a e:secu~~LO

~ :.: =-_ c.., 0 ensaio

ANOTA<;OES
pORnlENORIZANDO astes tres tipos de escadas da ca-

racol, deixamos ao estudioso mais que suf1eiente
bagagem para delinear qualquer outro tipo decaracol
que a sua imagina~ao possa erial'.

A base de toda assa constru<;ao ai fica. Agora apenas
basta estunar os desenvolvirnentos necessarios it obI'a
que se pratenda elevaI'.

Uma coisa, porem, nao cleixamos de repetir: e tudo
o que diz respeito as alturas de transito, tendo eonstan-
temente em conta que pela eseada sobe e desce uma
pessoa de altura normal. g tambem lembramos que as-
cada que obrigue 0 transeunte a caminhar curvado nao
deve ser construida, eonquanto isso se encontre algu-
mas vezes. Para boa contagem das alturas nao se deve
esquecer de adicionar a altura do degrau a espessura
do seu cobertor.

Algumas vezes a altura do pe direito de um andar
a vencer, conjuntamente com a espessura do seu pavi-
mento inferior, nao e de molde a dar-nos uma boa cli-
visao de degraus, mas e nesses casos difieeis que se
observa a cornpetencia do construtor.

Tambern para a largura dos degraus chamamos a
aten~ao do leitor, pais que para se obter uma boa divi-
sac na altura da escada, pode acontecer olvidar-se 0 es-
pac;o do piso a dar aos pIanos e tomar-se a eseada in-
transitavel, pOI' nela nrLOcaberem os pes do transeunte.

Para se realizar um born tra~ado de qualquer eseada
e mister prestaI' muita aten~~LOao trabalho, 0 entao
nestas eseadas de caraeol maior cuidado ainda e
requerido.

Qualquer diferenc;a de cornpasso ou de cota pode in-
duzir 0 construtor em erro de eleva do pre~o, pOl' isso .
nao e demais insistir que a execugao de urn tragado
destas construg5es e um trabalbo de precisao.

Jlilgamos tel' dado quanto ao tragado das eseadas de
caraeol todos os eonselhos necessarios aos principian-
tes, a agora falaremos urn poueo da eonstrugao.

o trabalho do earpinteiro devera. ser de inexcedivel
perfei~ao, tanto no arranjo das madeiras, como no aea-
bamento. As sarnblagens, os malhetes, as mechas e os
escarvados deverao merecer especial earinho do born
profissional. As madeiras deverao ser bem secas, de-
sempenadas a esquadriadas, para serem avitadas as di-
latagoes e encurtarnentos, que fazem perigar a seguranga .
da escada e a sua completa ruina, pela dispersao das
suas pe~as.

As escadas de caracol poderao ser pintadas, enver-
nizadas ou pulidas, consoante as madeiras de que sac
eonstruidas.

As boas liga~5es destas construgoes, como sac as
eseudas de caracol, devern ser fcitas com fen'agens a
parafusos, que garantem a solidez absoluta das suas
estruturas.

A boa soguran<;a destes trabalhos de madeira, em
que deve ponclerar uma tecnica segura e perfeita, e
toma principal a observar constantemente pelos cons-
trutoros.

o uso permunente do nivel, do esquadro e ·do fio de
prumo e imprescindivel para a obtengao perfeita destas
obras. A boa ligac;ao das escadas aos pavimentos onde
assentam deve ser hem observada e bem exeeutada.



UARDAS DAS ESCADAS
- de madeira podern comportar como gum'-

, balaustradas de madeira,grades de ferro,
= e madeira e grades mistas de ferro e madeira.

_-...:;e.:cadas de constru\,ao vulgar e itfrancesa assen-
i:..- ~ ito bem as grades de ferro, nao the sendo to-

. escabidas as balaustradas de madeira. Nas esca-
" COD truidas it inglesa sao os balaustres de madeira

_ _ ali ern lugar de preferencia as grades de ferro.
L 50bro 0 guarda-chapim que se assentam as grades

=-= escadas que os possuem. Porem, nas escadas Ct in-
os balaustres de madeira e ate mesmo as grades,

~:::etam sabre os degraus ou no topo deles, do lado
omba, sobre a perna.
iha<;iio das guardas e feita pOI' meio de parafusos

_ do se trata de grades assentes sobre os guarda-
-~ ins. Os balaustres de madeira, quando sao assen-
~~ :;)os topos dos degraus, tambPm sao fixndos com pa-
• .-: "OS, que its vezes tommll um certo ar decorativo.

anclrJ os halnustres as:;entam sohrr- os degraus,
:::- e11 como ljun IIlJl perne na sua extremidade info-

_- ::-. que entra uuma mecha aberta no col.>ertor do pr6-
~_: degrau onde assenta.

..:1 ligac;ao de toda a baJaustrada de uma oscada e feita
"= geral pelo corrimao que corre sobre eles todos,
;: que os segura pOI' meio de mechas abertas no seu

o inferior, onde ontram pOI' sistema de pernes as ex-
E idades superiores dos bala ustres.

om as grades, tanto de ferro, como de madeira, a
- <:: ,ao e diferente.

gradeamento da guarJa de toda a escacla 6 conti-
_ 0 de~de 0 principio da escada ate ao fim.

As ramp as das escadas sao iniciadas pOI' uma especie
de coluDa ou pilarete de madeira ou de ferro, de onde
parte toda a guarda.

A parte superior da guar-da suporta 0 corrimao.
Em algumas escadas de madeira tambem as vezes se

aplica urna guarda do madeira totalmente fechada, almo-
fadada, apainelada ou revestida de urn ou mesmo dos
dois lados de piacas de estafe com estuque.

A construc;~w das guardas das escadas e executada
geralmente conforme a importancia da obra, chegando
a parttr-se as vezes de um simples ripado, nurn edificio
de pequeno rendimento, e acabar·se numa riquissima
balaustrada obsel'vando estilizac;oes e modernismos em
mO)lumentais palacios.

Enos gavetos das eseadas que a constl'uc;ao das suas
guardas exige maior cuidado, pois que urn simples aban-
dono provoca uma cun-a imperfeita, uma descida rapida
e urn solayauco na marcha da mao sabre 0 corrimiio
e no ritmo do transito.

Nas escadas onde tem lugar 0 Pescor;o de Ca'wlo, e
caso de atul'ado estudo a construc;1io das suas guardas,
acompanhando todayia 0 guarda-chapim que Ihes abre
com facilidade 0 seu lugar. Para a boa captac;ao das
curyas e 'contracurvas que a constru~~tO das grades de
ferro exige, serve·se 0 serralheiro civil de baninhas
de a~o.

As guardas das escadas, quer sejarn de ferro OU.de
madeira e seja qual for 0 seu sistema, devem tel' sem-
pre a me sma altura em todo 0 seu }JC'rcurso. A altura
eonserva-se iguaI, tanto nos lan~os, como nos patins,
e sempl'e com 0 mesmo galgamento.

Fig. lB.-GRADE DE FERRO PlWViDA DE GaL UNA
DE MADE.IRA



Too que a este respeito se passa com a constru-
os guarda-chapins se passa com as guardas.

_-as escadas a inglesa usam-se balaustradas de ma-
, :.. } mas quando a fixac;ao e feita no lado exterior da
r=- como mostramos no desenho (Fig. 15), pode fa-
-'" -sa a aplicac;ao do grades de ferro. Estas grades po-
h. - obedecer a qualquer estilo sem receio de se cair

n aspecto.
--& 'pos de escadas com pernas recortadas, as

de forro poderao assentar-se, quer sobre os de-

___ F=\
= .::=;-- _ ....•.
=

graus, quer do lado da perna. De qualquer destes casos
o efeito a tirar e sempre magnifico.

o tipo de balaustres a aplicar nestas escadas, do
lado exterior da perna, como nas escadas providas de
guarda-chapim, onde eles podem assentar, nunca e
conveniente, pOl' efeito de beleza, possuirem largos
diametros.

Quando 0 assentamento das balaustradas e feito sobre
os guarda-chapins, a grande largura dos balaustres nao
Ihes permite caber na espessura deles. Logo a necessi-
dade que ha do diametro dos balaustres ser de acordo
com a espessura do guarda-ehapim.

Porem, se os balaustres assentam lateralmente na
perna da eseada podem possuir qualquer diametro.
Todavia os balaustres delgados devem ser preferidos
aos grossos.

De maneira diferente se pro cede quando a balaus-
trada e assente sobre os degraus, como vemos nas gra-
vuras 15 e 16. Neste proeesso de assentar balaustres,
permite-se qualquer diametro, sendo mesmo de preferir
os de maior largura, porque os de diametro delgado
apresentam aspecto mesquinho.

o assentamento deste tipo de balaustradas e de abso-
luta precisao. Cada balaustre assenta num degrau, pOI'
emmechamento, como mostramos no desenho (Fig. 15).

Abre-se em cada cobertor uma caixa de seec;ao qua-
drada para entrada do perne, que previamente se conta
na preparac;ao do balan tre. Pelo mesmo sistema tam-
Mm se faz a liga<;ao ao corrimao. Tern, pois, estes ba-
lanstres dois pernes, urn em cada topo.

Os balaustres de madeira, como de resto os de can-
taria, podem ser de secl}oes quadrada ou redonda.

o seu aspecto e sempre de imponencia.
As pernas das escadas onde tern lugar estas balaus-

tradas sao geralmente providas de ornamentac;ao.
Algumas vezes sao as fasquias e molduras que guar-

necem os degraus que acompanham a face da perna,
outras vezes aplicam.se a parte ornatos pr6prios, como
metopas, triangulos em ponta de diamante, alem de ou-
tras composic;lJes classicas ou modernas.

JI"rne -~._ •.f,,~•.r"or "

'Perne
. J.,nf..er/or



':"i. 16.-BALA USTRADA DE MADEIRA NAS ESCADAS
lINGLESA

Fig. 17. - BALA USTRADA MIST A DE MADEIRA
E FERRO ABSENTE NO GUARDA-CHAPIM

_ COJI PILARETE Fig. 19.- GRADE DE FERRO DE CONCEPQAO
MODERNA



BAMENTOS
'<"" •••• -~E acabamento das eseadas 0 assentamento

:.:; :-odapa das fasq uias molduradas soh 0 focinho
~ s do eorrimao de madeira e de qualquer
o ornato que 0 arquiteeto porventura Ihe tenha
o.

de todos estes trabalbos finais da constru-
e uma eseada estarpm concluidos, se inicia a pin-

_ em-errnzampnto ou eneeramento destas obras.
hem deixamos para eonc1usao destes estudos da

=- IOc;aO das Eseadas de Madeira 0 assoalhamento
a 'ns. Este trabalho, de urn modo geral, sera es-
o no nosso Caderno dos Pavimentos de lifadeira,

- agora, porem, aqui teni. 0 seu lugar dentro do ca-
o final.

Do rnesmo modo faz parte dos acabamentos a cons-
ao dos tectos sob os lan<;os e patins.

o corrimaos sao imprescindh'eis pertences de quase
todas as escadas como elementos de seguranga

0= anseuntes. As suas formas sao yariaveis.
Podem ser construidos em madeira e em ferro, quando

= destinam a ser aplicados nas escadas de madeira. Sao
:-almente fixados nas grades das eseadas ou nas pare-

erais dos langos e sobre as grades e balaustradas.
~-a:;construgoes pobres sao os corrimaos fixados nas

es e constituidos pOI' uma simples regua c6neava

DAS ESCADAS
para a mao do transeunte se agarrar, e as vezes tambem
nestas escadas s6 se aplica como corrimao urn varao
de ferro, fixado de espal,{o a espago pOI' urn suporte au
consola do mesmo material.

No entanto em certas escadas de categoria tambam
srtO empregados corrimaos fixados as paredes, e nesse
caso sao feitos de boas mac1eiras e de artistico perfil.

Os corrimaos mais belos sao os que se assentam so-
bre as gradns e balaustradas. onde chegam a atingir
grande cunha de arte. Nas baIaustradas as suas dimen-
soes tambem chegam a ser de grande relevo.

Os corrimaos assentes sobre as guardas percorrem
toda a aseada desde a inicio dela, onde tern a forma de
palmat6ria, ate ao encastramento na parede do ultimo
IJatamar ou 0 seu final integrado em qualquer motivo
arquitect6nico ou de construr;ao.

o desenvolvimento do corrimao pOI' toda a eseada
permite que ele concorde eom as cur vas dos gavetos e
com os pesco(Jos de cavalo. Como quase sempre as guar-
das acompanham superiormente 0 guarda-cbapim, tam-
hem os corrimaos obedecem aos eaprichos do traQado
destes. (Ver no Caderno 12.° 3 as figuras 12 e 13).

Os corrimaos podem ser construidos em qualquer ma-
deira. Nas balaustradas sao quase sempre construidos
da mesma madeira de que sao construidos os balaustres.
Quando sao feitos de boas madeiras os eorrimaos sao
pulidos ou em'ernizados, mas quando s,ao feitos de ma-
deiras ordinarias costumam ser pintados.

As ligar;oes das varias pevas que perfazem os com-
primentos do corrimao sao feitas pOI' malhete, meia-
-madeira ou qualquer outro sistema de dente.

tk ~ rGfl~os em bucha~; F - Corrimao provido de regua fixada na paTede ;
: ,1 auente na pared<; ?II - Corrimao ji,uldo numa 1'cgua assente na parede;

- Gorl'i7l1Mfixaclo na pC/Tedepor espigoes de ferro.
balaudradus e !J1'uclesde ferro ou de 1Iladei1'a



e baixa categoria em que as guardas SaG
de ,aroes de ferro, 0 corrimao sobre a

c_.....:. Ilido pOl' uma barra de meia-cana tam-
_ -_ : _~o> cravada na parte superior da grade.

:efiade de pedis de tipos de corrimaos e nssnz
~ -? co 0 se v~ no desenho (Fig. 20).

_~...3: ades de madeira nlgumas vezes 0 corrimtto faz
i:l-egrante das mesmas.
'queza das escadas esta de urn modo geral na sua

_ da e superiormente no seu corrimao.
mas vezes tambem 0 corrimao e sqprimido mesmo

~ escadas de ferro. Pelo que deixamos escrito 0 cor-
:-:::::taofaz parte integrante das guardas das escadas.

o plural de corrimuo e formado pOI' corrim{los ou pOI'
_mmo88, forma esta muito populnrizada nos meios da

uc;ao Civil.

o assentamento dos rodapes nas cscadas faz-se geral-
mente como quando se pratica com pavimentos

p uperficie nivelada.
A. espessuras das tabuas a aplicar como 1'odape nas

e::;cadas sao as usuais para esta ordem de trabalho, isto
e, de om,015 a omO~5, au, exemplificando melhor, quando
_e rratar de madeira de casquinha as cspessuras do 3 ou
2 fios. Os 1'odapes das escadas podem tambem ser pro-
Tido de molduras no canto superior, tal qual como se
aplica algumas vezes nos rodapes de outras dependencias.

A sua fixagilO e foita sabre tacos de madeira embebi·
do nos fustes das paredes, quase junto aos degraus ou
Eobre 0 guarda-chapim. Estes tacos sao exactamente
. ais aos que se empregam nos outros rodapes, que sao

- opos de tabu a, de om,03 a om,05 de espessura, es-
~-ados a meio de ambas as faces, para melhor encas-

~en 0 na alvenaria.
::en amento do rodape e fcito s6 depois de toda
~ es ar concluida.
_. imento das titbuas a empregar nestes rodapes

-, - c:no nos restantes, sendo, todavia, conye-
:e~ comp~imento seja igual ao comprimento

~ scada, para melhor acerto.
:-odapes sao aplainadas na sua face

- =::" : convenientemente recto a garlopa,
'" :-"'~:> uma regua.

deira estar preparada procede-se
ballio de sutamento do rodape

comum com'o sutamento dos

:::;:ocinhos dos degraus como
:-- - 2 e depois, com 0 com-

; marcamos nela a linha
-- _ com 0 e.squadroJiramos

o ocinho do degrau.
53::::'I:~:o ::a especio de trian-

o_ degraus, e s6

.. e a recomen-
=L.-e·~~:ioe e recorte

a 0 born

Tanto do Iado da parede, como do lado do guarda-
-chapim, a opera~ao deve ser executada do mesmo modo.

o rodape depois de assente devera ficar convenien-
temente galgado e a sua fixagao, quer aos tacos do lado
da paredo, quer ao guarda chapim, e feita usualmente
pOI' pregos, mas llum trabalho de boa concepgao devem
aplicar-se somente parafusos.

o assentamento pOl' meio de pregos e bem mais pra-
tico, mas de inferior sistema; para a fixagao pOI' para~

Fig. 21.-ASSENTAMENTO DE RODAPE NAS ESCADA8
A - Sutamento da tlibua; B - 0 rodape assente

fusos de rosca de madeira e conveniente primeiramente. . "o carpmtelro seguraI' as tabuas apontando alguns pregos
redondos, que depois de terminado 0 assentamento tirara.

Quando se aplicar 0 sistema pregado poem-se pregos
quadrados sobre os tacos e pre gas redondos sobre os
guarda-.chapins. Os c?rtes da tabua do rodape nos seu~
topos fazem·se depms do sutamento, de maneira que
quando se fixa ja tenha 0 seu comprimento certo. .
. A con.cordancia do rodape dos lan~os com 0 dos pa:.

tIllS ~ felta c~mo ~ostramos no desenho (Fig. 22), quer
segUlndo a blssetnz do angulo da jun~ao, quer no sen-
tido vertical do pavimento do patim.

Geralmente a altura do rodape acima dos deo-raus nao
ultrapassa om,03 ou om,04 dos focinhos dos cgbertores.
A altura do rodape nos patins deve concordar em liaa-
<;1iocom os rodapes das restantes dependencias com°os
quais a escada liga.



~_~-o DE PATINS
ARE S

c;:io da escada vamos pro ceder
~~ill:.a:::::~e:lt,o do patins e patamares.
- --;:-__ :: solho flcam a condizer com 0 assoa-

en 0 de toda a casa: se 0 solho a
=' '" 'ca~o for it portuguesa, tambam 0 solho

- _ . portuguesa, se 0 solho de toda a casa for
o patins 0 solho a it inglesa. lsto a assim

::nonia de toda a obra quanto a qualidade
. '" e de aperfeiQoamento e execugao do tra-

- "s.oalhamento it inglesa 0 patim pode com-
soTho encabeirado ou simplesmente a encher,

ares dependencias.
~~:: c: es. do solho dos patins com 0 ultimo degrau
...,.::..•0 confinante, pode fazer-se a meio-jio ou poren-
• . 0 nos pa,imentos assoalhados it inglesa, e pOI'
'. - ou pOl' chanfro nos solhos it portuguesa. Na fl-

23 mo tramos as diferentes formas de ligaQao dos
So com os patins e as superficies assoalhadas. Na
22 ,emos em pormenor 0 assoalhado de urn patim

o rodapa assente. Para se obter bom resultado
-;: -0 0 este trabalho basta a boa compreensao de todo

do e a boa execugao da obra. .
P a a construQao do pavimento dos patamares 0 caso
",' . ar ao dos patins.
A. junQao do soalho com os ultimos degraus dos lan-
s obedece as mesmas regras e, quanto a generalidade

e do 0 pavimento do patamar, teremos em vista 0
"S alhamento geral de urn edificio.
o rodape que vem dos lanQos da ascada entra no

ar sem sobressalto e, contornando os portais e se-
a pelas restantes dependeneias que se The seguem,
e odo 0 conjunto com harmonia.

ECTOS DOS LAN<;'OS

Q--u:>o as escadas SaDprovidas de tosco, 0 que ge-
_ - en e sucede nas construg5es vulgares, e que

- 'I os nos Preliminares (Cade1-non. ° 3), aplica-se

urn tecto, tanto sob os lan<;os, como sob os patins. Este
tecto tanto pode ser um revestimento de madeira pregado
ao tosco, como um tecto estucado, de placas de eatafe
ou de fasquiado. Quando a escada atinge determinada
categoria tem estes tectos tambam grande apresenta<;ao.

Chegam as vezes a possuir caprichosa ornamentaQao
de molduras e outros motivos artisticos. Porem, se a
escada serve uma edificaQao pobre os seus tectos sao
de uma grande simplicidade.

Nos vestibulos de entradas de bons edificios sao estes
tectos muitas vezes construidos em madeiras preciosas
e com requintes de boa carpintaria.

No nosso Caderno sobre tectos, daremos desenvolvido
estudo sobre este genero de trabalhos.

Os tectog dos patarnares sao geralmente confundidos
com os tecto:> de tada a eclificat;:i.o,yariando s6 as vezes
de ornament;tQao.

Para 0 bom resultado do aspecto dos teetos, dos lan-
QOSe .dos patins, e sempre conveniente que 0 guarda-
-chapim flque urn pouco mais baL'w, pelo menos orn,Ol
ou om ,02 de que 0 tecto. Forma-se assim urn bonito
friso de madeira, que depois de pintado e de bonito efeito.
No estudo do guarda·chapim (Caderno n.O 3)aeentuamos
o caso da altura deste importante motivo das eseadas
vulgares e das eseadas it f1·ancesa.

Do Jado das paredes que formam a caixa da eseada
concordam os tectos com os eu paramentos, formando
sanca se sao de estuque ou liO'am a aba lisa ou moldu-
rada se sao de madeira.

CO~I os Acaha~nto8 d~$ Eseaaas damos pOl' esgotada
a materia respei:an e a constru~ao de escadas de

madeira. Demos ,ario trayados com todos os esclare-
cimentos precisos, que, cremos, sao os mais necessarios
e uteis a constru~o da nossa casa no tempo presente.
Apresentamos os estudo preliminares destas constru-
goes com todos os pormenores relativos aos tra~ados
e it execuQao das obra8 e, finalizando, apresentamos os
seus acabamentos.
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CAOERNOS
[- ASNAS DE MADEIRA-Preliminares-Asnas

vulgares, simples e eompostas - Meias-asnas-
Assentamentos (27 Figuras).

z-ASNAS DE MADEIRA-Asnas de mansarda-
Asnas de lanternim - Asnas especiais e sheds
(13 Figuras).

3 - ESCADAS DE MADEIRA - Preliminares -
Volutas das rampas das escadas - Eseadas sim-
ples e Escadas de lanc;:osparalelos ([8 Figuras).

-ESCADAS·DE MADEIRA-Escadas de lanc;:os
paralelos e de lanc;:o~ perpendiculares - Ba-
lanceamento de degraus (25 Figuras).

5 - ESCADAS DE MADEIRA - Escadas de com·
pensac;:ao - Eseadas de leque e mixtas de va-
rios tra<;ados (IS Figuras).

6 - ESCADAS DE MADEIRA - Eseadas de eara-
eol de varios sistemas..:.- Guardas de escadas
e acabamentos (23 Figuras).

-PAVIMENTOS DE MADEIRA - Prelimina-
res - Vigamentos - Tarugagem - Madeiras
- Serrafados - Soalhos a portuguesa e a in-
glesa - Espinhados - Parquetas - Mosaicos
(34 Figuras).

8 - MADEIRAMENTOS E TELHADOS - Preli-
minares - Madeiramentos - Rin¢6es - Laros
Tacanic;:as - Alpendrados - Estruturas (25 Fi-
guras).

g-MADEIRAMENTOS E TELHADOS-Madei-
ramentQs de mansardas - Mansardas diversas
- Mansardas de alvenaria - Construc;:6es de
trapeiras - Trapeiras de divers os tipos (21 Fi-
guras).

lO - MADEIRAMENTOS E TELHADOS - Cons-
tru<;ao de clarab6ias - Claraboias diversas-
Lanternins de eonstruc;:6es industriais - Te-
Ihados espcciais - Telhados piramidais e di"
versos (22 Figuras).

- -'lADEIRAMENTOS E TELHADOS - Te-
lhados especiais - Telhados conicos, de cupula
e de oavilhao - Pormenores das coberturas-
Contra, entar:;:ientos - Beirais - Algerozes-
T bos de queda - Guarda-fogos, etc. (18 Fi-
£'.::-as) .
~CTO DIVERSOS - Preliminares - Tee-

adeira, de esteiras simples, sobrepos-
pa e artezonados - Teetos estuea-

.0.-:: - espeeiais (27 Figuras).
E AL YE ARIA - Preliminares -
. ---::-5a - Paredes de alvenarias

- _ -:: - Cunhais - Pilares - Ar-
_ _- - -'lateriais (32 Figuras).

_-.lliIA - Implanta<;ao-
::::: - Pormenores - Mu-

e':::. -- 0 - Eoroeamentos
_ :",.ra).
= - :~":--os traeados

-" -,,' - - Ab6badas

PUB L I C A 0\ 0 S
16 - OBRAS DE CANTARIA - Guarnecimentos

de vaos - Envasamentos - Convergencias dos
areos - Cunhais - Faixas - Escadas - Ca-
peamentos - Assentamento (27 Figuras).

17 - OBRAS DE CANTARIA - Molduras - Pi-
lastras - Pilares ~ Colunas - Galbamentos-
Canelunis - Capi1(~is - Vaos de janelas-
Trac;:ados (42 Figuras).

18 - PA VIMENTOS DIVERSOS - Massames -
Formig6es - Bet6es - Betonilhas - Pavimen-
tos hidraulicos e ceramicos - Lajens - Pedra
s~rrada - Revestimentos (26 Figuras).

[9 - VAOS DE JANELAS - Aros - Tabuas de
peito - Caixilhos de janelas - Bandeiras -
Veda -Iuzes - Ferragens - Pormenores
(21 Figuras).

20 - VAos DE JANELAS - Diversos tipos de
vaos de janelas - Caixilhos especiais - Ge-
losias - R6tulas - Persianas - Pormenores
(26 Figuras).

2[ -PORTAS EXTERIORES - Aros - Portas
de taipal- Portas envidrac;:adas - Portas de
postigo - Portas almofadadas - Portas prin-
cipais (24 Figuras) ..

22 - PORTAS INTERIORES - Guarneeimentos
- Vaos de urn e de dois batentes - Portas
almofadadas e envidrac;:adas""':" Guardaven-
tos - Assentamentos (25 Figuras).

23 - INSTALACOES SANITARIAS -Prelimina-
res - Manilhas - Sif6es -- Encanamentos
diversos- Caixas e po<;os de limpeza-
Ventila<;ao (25 Figuras).

24 - INS T ALACOES SANITARIAS - Canaliza-
c;:ao de ~gua - Loic;:as Sanitarias - Autoclis-
mos - Urinois - Retretes - Casas de Ba-
nho - Pias (27 Figuras).

25 - INSTALACOES SANITARIAS - Canaliza-
c;:oes- Tinas de Banho - Chuveiros - Reser-
vat6rios - Tanques - Lavadouros - Fossas
(22 Figucas).

26 - INTERIORES E EXTERIORES - Revesti-
mentos - Guarnecimentos - Tabiques e Fron-
tais - Envidrac;:ados - Pinturas e Caia<;6es
(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-
Ihos, portas e port6es - Escadas - Grades -
Gradeamentos - Ligac;:oes (26 Figuras).

29 - VENTILACAO E ACUSTICA - Ventilac;:ao-
Circuladio do.ar - Aeustiea - Ruidos - Tee-
tos aeu~tieos ~ Auditorios (25 Figuras).


