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C
DA CONSTR ~AO

ADEIRAMENTOS
E TELHADOS

_ ~a;:nAda categoria de telhados especiais contamos
as coberturas de cupula e de forma c6nica,

• ~-::.-eagudas e de crista que coroam os torreCles.
- ~~ - destas constru~Cles sao problemas de dificil
_,,:;. ~ pela estrutura urn tanto complicada, quando

a carpintaria. Na serralharia, porem, sao
• --.as obras de mais sumaria concepc;ao e e tam-

Mm fora de duvida que a constru~ao metaliea -
mais apropriada, quando. as dimens(\es da edifica --
sejam relativamente grandes.

as toscos de algumas cupulas, para que 0 sen :::.-::0..
rior nao seja um amontoado de barrotes e aseo '
mister serem estudados dentro da boa art a da .:::-
taria civil.

Fig. 1- MADEIRAMENTG DE COBERTURA CONIGA
Pormenoret dcu ligal}oeIJ·das varas



TELHADOS
o~madeiramentos para os telhados especiais sao, na

maioria das obras, casos unicos. Se os madeira-
_en os para as coberturas de vulgares pavilhiJes ou adi-
~cios de plantas triangulares, quadradas, pentagonais
o se:rta,adas, SaD todos mais ou menos sistemas estu-

os e de construgao corrente, ha, porem, edificagiJes
~e particular planta e de fantasiosa elevagao e forma,

e exigem do construtor urn novo e especial tragado.
~ os telhados especiais, c6nicos, cupulares e de pa-,0 -0 elevado, cada cobertura e urn caso pr6prio, sendo

o~ s· emas dOBmadeira-mentos verdadeiramente singu-
_ e- ° ma coisa hit igual para todas estas obras: 0
€_barbe das varas nos frechais.

_~a seguranl;a de cada estrutura, no conjunto com-
_ e 0 da arma<;;ao, sao grandes e diferentes as formas
, sua construQao.

Dai, pois, a necessidade de se estudar cada obra de
ar si para a obten<;;aode urn born tosco com agradavel
arencia interior
Oom a descri<;;ao pormenorizada dos telhados coni-

cos, de cupula e de torreao, finalizamos todos os nossos
s"'ndos sobre os telhados especiais, e parece-nos que
eixamos extensa materia sobre esta curiosa serie de

coberturas de edficios.
Que as construtores desenvolvam as seus traQados

e acordo com as necessidades dos projectos das suas
obras, dentro destes principios bitsicos aqui expostos.
Os traQados dos toscos destas coberturas sao, em geral,
de mais dificil execuQao e exigem maior pratica dos
operarios que neles intervem, de que propriamente nas
coberturas vulgares de duas aguas, ou mesmo de duas
agnas mestras e de uma ou duas tacanigas.

DESIGNAM-SE telhados c6nicos aqueles cuja forma
e um cone. A sua planta e geralmente circular.

As suas aguas sao, como nos telhados piramidais,
superficies triangulares, visto que estas coberturas, que
agora aqui estudamos, sao destinadas a telhas de barro
on, quando mais, a chapas onduladas.

Assim, sendo as paredes do pavilhiio de forma cir-
cnlar, os seus frechais formam do lado interior da edi-
fica<;i8.oons ~egmentos rectos. Se a obra a de pequenas
dimen ()es, a ua construQao faz-se precisamente como
de~cre,e os a respeito dos telhados de pirlimides.

deo amente se observa 0 telhado c6nico
o cobertora a de chap as de zinzo ou de

~ Os: _~'" __ 5e caso nao hit angulos; 0 telhado
" ==- "'_.e.~eie redonda e nao constituido por
~::.- - - ~--...: :.0 que lhe fua 0 caracter c6nico.

o e de uma cobertura bas-
e apro,eitar urn pouco
en 0 apropriado.

oramento de quatro
e em..malhe-

ESPECIAIS
tadas no pendural, mantendo-se assim 0 equilibrio da
obra; segue-se 0 assentamento de mais quatro varas
nos intervalos das primeiras.

De seguida assentam-se e pregam-se as madres li-
gando as oito varas ja assentes entre 8i.

Para a primeira madre aplicam-se sobre cachorros
oito prumos, que desde logo the dao apoio estiLVel, e 0
mesmo namero de escoras a apertam de encontro ao
penduraI. Nalgumas edificaQoes aplica.se neste escora-
mento um forro de madeira ou um revestimento de
estafe para estucar, a fim de tornar util todo este vao
dentro da cobertura.

Para a seguranQa da madre superior aplicam-se tam-
bam oito escoras que a vao apertar para 0 pendural,
de cima para baixo, como estaticamente convem.

Toda a construQao esta equilibrada.
Para a manuten<;;ao de todo 0 comprimeuto das va-

ras, devidamente alinhado, sao as madres intermedias
apertadas entre si e 0 pendural por cruzetas ou niveis.

o pendural a facetado em dezasseis faces, que e 0
numero das varas principais que nele emmecham. Agora
procede-se ao assentamento das restantes varas, que
entalham de lado nas varas principais, como mostramos
nos nossos estudos publicados no Caderno anterior, a
prop6sito de outros telhados especiaiso

Finalmente assenta-se 0 ripado, 0 barbato e a telha
devidamente aramada. 0 pendural corta-se tambem su-
periormente em ponta de diamante, para bom rem ate
do telhado.

Interiormente todo 0 tosco deve ficar bem acabado,
porque pode acontecer ter de ficar it vista.

Este telhado pode rematar por beiral ou com alge-
roz simples, como mostramos no nosso desenho do
corte (Fig. 1). Qualquer outro acabamento pode ser
dado a cobertura.

A construQao das cupulas de madeira a um trabalho
um tanto ou quanto de dificil execuQao. Em ferro

constroem-se estruturas curiosissimas e de feiQao muito
elegante, para coberturas de circos. A engenharia apre-
senta grandiosas construQ~es metitlicas que SaD obras
de assombro. Porem, em madeira, a construQao torua-
-se mais fragil e, como acima dissemos, mais dificil,
especialmente para largas edificagoes.

No entanto, podem vantajosamente construir-se co-
berturas de cupula para diametros ate 10 ou 12 metros,
com perfeita seguranQa e equilibrio.

o 6bice principal esta no interior da construQao
pois fica a vista todo um amontoado de escoras dispos-
tas em todos os sentidos. No estudo que apresentamos
temos uma grande simplifica<;;ao na estrutura interior.
Uma perna inclinada sob cada cambota mantam todo 0
equilibrio, deixando livre ou quase livre 0 espa<;o ou
vao interior.
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Fig. 2-MADEIRAMENTO DE CUPULA ESFERICA
Pormenores das liga~oes:das cambotas entre si

A cupula do nosso estudo tem de diametro gm,22,
superficie nada pequena para constru<;~es deste ganero.
a bojo da cupula mede 3m.35 de arco, num circulo per-
:eito, ficando a parte central achatada, onde se eleva
o nternim, de 1m,52 de diametro.

A. sua forma exterior e perfeitissima, nada ficando
a dever as estruturas metalicas, e interiormente e sa-
'sfat6ria a sua armaQ110simplificada.

Descrita est a resenba sobre a obra em estudo, va-
mos descrever 0 traQado para a sua execuQao em car-
pint-aria (i).

Inicia·se 0 estudo pela planta, como a 6bvio, e em
~eguida a elevaQao com os seus arcos de cfrculo e lan-
ernim. a corte a uma eleva<;ao a traQar logo ap6s a
anta e ao mesmo tempo do al<;<ado.

Desenhada a planta que aqui s6 apresentamos num
q arto (Fig. 4) com todos os seus raios, que SaD as
.mnhotas a descansar sobre as madres, cuja verdadeira

deza s6 obtemos pelo desenho do corte (Fig. 2).
_•a planta indicamos todas as saliencias da estrutura
o 0 alger6s e outros motivos, e 0 frechal onde embar-

as cambotas que servem de varas. Estas VaGde-
" superiormente embarbar na cadeia do lanternim.
. '0 desenho do corte acompanha-se todo este movi·

mento do tosco. Ve-se sobre a pare de circular da co~-
tru<;ao 0 frechal assente, e no alto a estrutura do ~ -.
ternim que tem por base uma cadeia circular, como ci=
podia deixar de ser.

a frechal a constituido por pedaQos de circulo. ; ~-
dos pelo sistema usual das liga<;oes de vigas (~
correr toda a parede, a fim de nele embarbarem - ".•"
as cambotas ou varas armadas. Estas tambem sao c -~
tituidas por pedaQos de circulo e ligadas pela ma::e~-.:.
mais pratica, como mostramos em pormeuor.

A cacleia do lanternim a constituida tambem,
vez, por segmentos, cujas liga<;~es coincidem
embarbe das cambotas. Esta cadeia a pois co ' '.
por 16 pe<;as, uma vez que SaD em numero e:"
cambotas principais da armac;ao.

A cadeia do lanternim a construfda a parte. ~ -
pronta com os seus bigodes nos locais destinac._~
ceber as cambotas.

(1) Em geral a carpintaria civil e designada ill : _
pintaria de madeira, porque a serralharia civil e deEi,,"",d:';;;
taria de ferro. Entre nos carpintaria compreende-se ~=
arte de madeira .

(2) Sobre ligayoes de vigas ver 0 nosso Caderno _ -



~_t. am-se as quatro primeiras pernas inclinadas,
~ .ando pOl' dente emmechado num cachorro, se

~-a:::l 0 ando a cadeia do lanternim.
L.~ " pernas :ficam devidamente escoradas ate a

~-0 da obra, para se manter bem 0 equilibrio de
o OBCO.Assim, arvoradas estas pernas inclinadas,

o~ -se logo as cambotas que Ihe ficam pOI' cima.
..:\..as tun vai seguindo sempre equilibrada. Depois

o amento das quatro primeiras cambotas, seguem-
as as outras doze restantes, acompanhadas das

inclinadas, de baixo.
.damente preparam-se as madres que SaD cons-

. as tambem, como e natural, pOI'pedagos de circulo.
...1~£atam-se, pregando-as ou aparafusando-as para as

botas principais ja assentes, e escorando-as para
as perna inclinadas.

A.ssentam·se agora sobre as madres as restantes
~ boias intermedias. POl' :fim assenta-se sobre todas
- cambotas urn rip ado especial, pOI' ser circular, e

o a:fim de receber chap as de zinco ou quaisquer
as que formem 0 revestimento superior da cupula.
Deixamos para o:final 0 proprio lanternim, que va-

IOS agora des creveI' .
endo-se deixado :ficar aberto urn rebaixo na res·

c i,a cadeia, como vemos no pormenor que acompa-
a 0 desenho do corte (Fig. 2), assentamos sobre ele

a ase da armagao do proprio Ianternim, que tamMm
2es e nosso estudo a de planta circular.

~a planta do lanternim (Fig. 3) mostramos a estru·
7ara da sua constru~ao. Em baixo, comporta uma base
oe forma uma caixa qoe entra, como dissemos, no reo

baixo da cadeia, e em cima corre urn capeamento que
forma a parte superior da armagao. Neste estudo a di-

.sao de paineis e de oito partes iguais, :ficando tam barn
cada painel diddido ao meio pOI' urn pinasio vulgar.

Tambem frisamos que aqui :fizemos coincidir 0 nu-
mero de prumos da armagao do lanternim com a posic;ao
das cambotas, mas isso nada influi na acgao de qual-
quer tra~ado que se pretenda elaborar. A arma~ao do

lanternim uma vez que assenta sobre a cadeia
tura da cupula, pode tel' a forma que se dese" -. __
gundo 0 projecto da obra.

Sobre 0 capeamento da estrutura, assenta-se
ragem para suportar a arma~ao metalica da cobe~
envidragada.

Tambem fazemos notal' que a cobertura do ---
nim pode tel' qualquer aspecto: no nosso estudo c _-
porta 16 vidros triangulares e 16 trapezoidais. pois _ =
cada divisao da cobertp.ra leva dois vidros, para que -
comprimento de cada urn nao seja assaz grande. A --
ma\uo metitlica termina neste estudo, pOI' uma p'
mas pode comportar qualquer outro ornato, como m
bem se compreende .

Os ferros que formam as divisf:les da cobertura .•.•_
os vulgares T de 2 cm X 1.5 cm.

Na arma<;8.o de madeira 0 numero de vidros a ap '.
car pode ser variado, tanto na largura como na altUl';
Nos espa<;os da arma<;ao os envidra<;ados poderao se~
assentes pOI' caixilhos de ferro, onde se assentarao 0:'
vidros separadamente.

De uma maneira geral a constru<;ao desta cupula
de madeira a pratica e a sua solidez garantida.

Cada cambota ligada a uma perna inclinada forma
pOI' assim dizer uma espacie de asna, que Iigada as
outras asnas pelas madres, forma 0 todo do tosco.

A tecnica a seguir nesta constru<;ao, quanta as ma-
deiras e a obra de carpintaria, e aquela que ja esclare-
cemos, nao s6 nos Cadernos que dizem respeito a Ma-
deiramento8 e Telhados, como tambem quando tratamos
de Asnas de Madeira.

CUPULA DE
DE TRtS

ARCO QUEBRADO
PONTOS

!NICIA-SE 0 trac;ado desta cobertura cupulaI' com a
planta. Neste nosso estudo apresentamos apenas

metade do desenho da planta, pOI' ser desnecessario
todo 0 desenho, pois que a circunferencia a perfeita.

A planta a completada com a indicagao do frechal
onde embarbarao todas as vatas, como acontece com
todos os madeiramentos.

Para a construc;ao a de absoluta conveniencia fazel'-
-se 0 trac:ado em tamanho natural. Urn simples corte
transversal a 0 suficiente para se obter a verdadeira
grandeza das varas e mesmo das madres.

As varas, que, como se sabe, a costume fazerem-se
embarbar no frechaI e que superiormente, entram pOI'
bigode numa escarva aberta num pendoral em sistema
de roca, devem comportar toda a sua convexidade perfeita,
a :fim do revestimento da cupula nao ficar defeituoso.

Desenhadas, pOI' conseguinte, em tamanho natural,
todas as varas dos diferentes comprimentos, preparam-se
em sarie, servindo de mestras urnas as outras. As varas
mais compridas podem ser constituidas pOI' segmentos,
dois ou tr13speda<;os de circulo, ligados uns nos outros
pOI' qualquer dos sistemas de ligaC;ao usuais.

o tra<;ado de qualquer cupula nao obedece a formas
especiais; segue apenas a fantasia do arquitecto. Este
nosso estudo trata, como veIrros, de uma cupula de areo
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Fig. 4-PLANTA DA ESTRUTURA DA CUPULA ESFERICA
(A - Pormenor dajun~ao da cambota it madre)



~ !Jrad<J de t1'es pontos e a sua altura pode ser de qual-
_ ":."medida.

\" amos agora tratar da sua construc;ao, ja que co-
~ec.emos a forma de preparar 0 varedo.

Depois de preparadas todas as varas preparemvs 0
r€ dural, que niio e mais do que urn pequeno peda\;o

e nga; uus om,40 ou om,50 chegam muito bem e face-
0-10 corn doze facetas iguais. Em cada uma destas

-ace-:-as abrimos uma escarva para dar entrada ao bigode
as pontas das varas.

Iniciamos 0 arvoramento da constru<;ao pelo assen-
ento de duas varas aparceiradas e fixadas no pen-

ural. Com umas escoras provis6rias sustentamos 0
equilibrio da obra.

eguidamente arvoramos mais uma vara de cada
- do formando urn cruzamento de quatro varas.

Por enquanto vamos assentando apenas as varas
ais compridas. Em breve chegara a vez de assentar-
o as varas medias e as varas pequenas.

Depois do assentamento das quatro primeiras varas
e ja com a construgao equilibrada, assentamos as tr~s
o::.-densde madres.

A. respeito das madres esclarecemos que 0 sea nu-
ero de or dens depend e da altura da cupula.

o escoramento das madres pode ser como 0 que in-
'camos ou de qualquer outra forma, que melhores re-

~ mdos de,
Depois faz-se 0 arvoramento das restantes varns

ais compridas, por ordem alternada, a fim de se con-
uar a manter 0 equilibrio, pregando ou aparafusando-as

irnediatamente as madres.
.dp6s 0 arvorameuto das varas compridas procede-se

"0 assentamento das varas inferiores. aquelas que em-
barbam no frechal e atingem a segunda ordem de
madres,

A-s cambotas que vao da segunda a terceira ordem
e madres SaD as ultimas a ser assentes. A constru<;iio

:lCO erecta e s61ida.
Corta-se finalmente na altura conveniente 0 pendu-

~ . que pode, se assim se desejar, ficar cerce corn as
e botas, formando ponta agu<;ada.

e 0 revestimento da cupula 0 exigir, para a sua
~e:hor fixa<;iio, pode aplicar-se em toda a sua volta uma
es ecie de ripado, verdadeiras cambotas, disposto em

-a equidistantes, desde 0 frechal ate no pico.
1:s e ripado em forma de cambotas obedece ao tra-

~ 0 da planta da cupula, para manter 0 aspecto cir-
e de toda a obra,

E sobre este ripado que se fixa 0 revestimento da
c ula quer pregando ou aparafusando as chapas de
que e compCle.

Pa a a construgao das cupulas tern de se construir
andaime em sua volta, para os operitrios poderem

ITcular a. ,ontade. Tudo isto, porem, e do ministerio
'0 aparelhamento da obra.

.l guisa de esclarecimento, acrescentaremos que
-:e- 'pos de cUpula podem atingir grandes dimensOes.

Exterionnente " cupula de arco quebrada, como as
. q er ou a forma, pode ser dividida em gomos,

'encias serao observadas nas chapas do reves-
-~:;2:CI.

ALEM das cupulas que apresentamos, muitas outras
se constroem de bonito efeito arquitect6nico.

Para se conhecer 0 genero de construgao a que 0
tra<;ado das cupulas deve obedecer, bastam os dois tipos
que estudamos: a cupula esferica e a de m'ca qu.ebrada
de. tres pontos. Todas as outras se sabordinam aos mes-
mos principios construtivos.

De entre as mais conhecidas e curiosas cupulas ci·
tamos as bisantinas, muito abatidas, as arabes, muito
elevadas e ponteagudas e as da arquitectura russa, em
forma de bolbos e cheias de graciosidade.

Todas as cupulas, qualquer que seja 0 tra<;ado da
sua forma exterior, obedecem sempre ao mesmo principio
construtivo aqui demonstrado nos nossos dois exemplos.

o construtor, a respeito desta ordem de trabalhos,
s6 deve ter em vista a simplificagao da obra, cons-
truindo urn tosco pratico, s6lido e leve.

'\

AS vezes em certas edificagoes estilizadas ou mesmo
construidas ao gosto moderno, elevam-se nas co-

bertaras umas expressoes de pavilhao, que lhes em-
prestam um cunho perene de particularidade.

Vamos estudar urn desses motivos, cuja constru<;ao
e de grande simplicidade como vamos saber .

Estuda-se como e costume a planta da constru<;ao,
pelo sistema dos madeiramentos vulgares de quatro
aguas. Duas aguas mestras e duas tacani<;as.

Localizam-se bem os rincOes em rela<;iio ao pau de
file ira, e marcam-se seguidamente as varas, que por sua
vez embarbam tambem nos frechais como e correntio.

Os espagos entre varas e 0 costumado, de 010,30
a 010,35 se e para telhas de barro aramadas, e de 010,40
a om,50 ou 010,60 se se destinam a chapas de qualquer
material ou revestimento.

A construgao pode comportar beirais ou platibandas
com os algerozes interiores, coaforme 0 projecto indicar.

A caracteristica desta edificagiio (~a eleva<;iio do sea
ponto do telhado, que deve ser sempre muito alto.

o estudo que apresentamos (Fig. 9) marca 0 ponto
do telhado com relativa eleva<;ao, pr6pria para urn pa-
vilhao agudo e elegante, sobre a cobertura de um grande
edificio modernizado.

A sua construgao e bastante facil. Inicia-se fazendo-
-se 0 arvoramento das duas varas principais das taca-
ni<;as. Estas varas arvoram-se conjuntamente e saa Ii-
gadas pela fileira.

Em seguida, para melhar se manter a equillbr'o,
arvoram-se as duas varas centrais das itgnas mestras;
uma de cada lado. A arma<;ao mantem-se bem.

Assentam-se depois as restantes varas destas ago .•
mestras. E assim ficamos ja com oito varas assen e:,
e vamos proceder ao assentamenta dos travess ~
que servem de madres.

As madres sao pregadas as varas, nas quatro' .-
e sao escuradas em forma de crnzet..a com a oio _
frechais. E tndo fica s6lido.
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Xeste madeiramento, como ja vimos, pregam-se as
2ladres as varas, ao contrario do que se pratica com
-odos os outros madeirarnentos.

Seguidamente assentam-se os rinc~es nos quatro
:- gulos do madeirarnento. Aqui, nesta obra os rinc~es
:Scam a. face do varedo. E agora faz-se 0 assentamento

varas curtas, que neste estudo saa apenas oito.
obre todo 0 varedo assenta-se urn rip ado, que

-0 pode ser destinado a tel has (devidamente arama-
~) ou a chapas metlllicas e laminas de ard6sia.

Em muitas destas obras em lugar de ripado, assen-
-58 sabre 0 varedo um forro de tabuas, que quase

se:npre e de macho e fbnea para melhor e mais perfeita
- ~o.

Em geral estas coberturas de pavilhao terrninam em
de crista, e, assim, no nosso estudo apresentamos

:SS6 acabamento. As varas embarbam no pedac;o de
~ ei a deixando, porem, uma orelha para empalmar com

vara que the fica par. Fica pOI' conseguinte termi-
o em crista agu<;ada 0 madeiramento.
Depois de assente 0 revestimento exterior e costume

:::'.car-se no alto da crista um ornato de grilhagem, ou
uer outra forma de coroamento mais conveniente.

Tambem no revestimento e no lado da frente da
~o, deixa-se em algumas obras, ficar um ornato

mna lucarna com 0 seu guarnecirnento de zinco,
- ._e em C8rtos casos faz apresentar alguma curiosi-
~= 2 con 'unto.

rna s a aplicar nest.as coberturas, que geral-
-::;-2 s: exec tados em chapas de zinco, ficam inte-

.:: .• ::: C'le5CtIIll,eD1W geral par Boldaduras.

Uma pintura geral com tinta de zarcao e 0
preliminar para a protecc;ao das chapas me alleRS.

Como no principio escrevemos, estes '.05 r::

coberturas podem ser feitos com telhas de ban-o: -
vidamente aramadas, placas de ard6sia ou laminas ==-
talicas.

Mas 0 material mais apropriado para estes c..

san as chapas de ferro galvanizado ou as de
como tratamos no nosso estudo.

TODAS as estruturas dos madeiramentos d -c= .-
pintadas com uma demao de tinta de !~=. -

aparelho, quando nao se the aplicar qu q E" :...~-

apropriado it sua preservac;ao, contra as .~-=-:::-=--
e insectos.

Esta simples medida de precauc;ao pro 2':?
deiras eficazmente atraves dos tempos,

As pec;;as de ferro e os revestimentos de
ferro ou de zinco deverao ser piniados. -=-
uma demao de tinta anticorrosiva. Is a e -
qnalquer pintura que se aplique nos
motivos it. vista exterior.

Estas ligeiras pinturas aqui lembra - ". _- - _
s6 as estruturas interiores porque 0 so= e:s:z::::;;::
edifica<;ao, carecera. da pin ura a 1'0 _.~.::. --

menta da obra.





Fig. 9-ESTRUTURA DO MADEIRAMENTO DE UM PAVILHAO DE CRISTA
(Em cima: Alyado - Em baixo: Planta)

ANOTAyOES

DEPOIS de construida e ultimada toda a estrutura de
qualquer madeiramento, procede-se a execu<;;ao

dos revestimentos exteriores, quer metltlicos, quer de
outra natureza. Faz-se 0 assentamento das pe<;as de
ferragens e de outros motivos de refor<;;o e de aca-
bamento.

E s6 depois de toda a estrutura ficar completa, se
pro cede ao assentamento do telhado ou, na substitui<;;ao
dele, dos revestimentos exteriores.

Os comprimentos das pe<;as dos madeiramentos,
devedio em todos os casos ficar espertos, como ja.
tivemos ocasiao de escrever, para que toda a estrutura

fique de solidez garantida, embora a sua fixa -
feita com as pregos adequados a espessura e-
madeira.

Muitas vezes as comprimentos dos rinc~es -
dos por escantilhao, constituido por duas fas _ _
se pregam uma it outra, dentro do pr6p '0: ~ -:.--=
hlt-de receber eS!las pe<;;asde madeira, depo£S ' .. -' =-
midades das fasquias topejarem barbatos e=:c~ '" =_-
tros motivos onde se assentarao as obras,

Deste modo po de obter-se uma dim ns-- ~.:-
mas colocando a pr6pria pe<;;asobre 0
ca-se nela toda a sua grandeza.

Com as fileiras, cadeias para ('
e trapeiras, como para todos os 0
mentos se pratica da mesma mane' a.



ORMENORES
A construl}iio dos telhados de uma maneira geral estft

estudada atraves dos nossos estudos. Os proble-
mas das coberturas, tanto no que diz respeito aos ma-
deiramentos como no tocante aos telhados, quer dos
sis emas ordinarios, quer dos casas de ordem especial,
es ao para todos as nossos leitores, tecnicos ou princi-
piantes, sobejamente resolvidos.

Mas, a parte a ordem geral da constru<;ao, ha os
casos particulares, aqueles casas que surgem as vezes
inesperadamente, e que teremos de resolver sempre a
bem e pelo lado melhor. Sao estes os pormenores da
constru<;ao dos telhados, generalizados como e conve·
niente, a fim de ficar simplificada a resolu<;ao da maio-
ria dos problemas das coberturas.

Todos pstes pormenores que nao pertencem aos Pre-
limi?wres da constru<;ao das coherturas, tern de ser estu-
dados a urn pOl' urn, para se poder fazer com pericia urn
complicado madeiramento e urn remate dificil de telhado.

A fim de se ligarem sblidamente numa estrutura finica
as diferentes pe<;as dos madeiramentos, criaram-se

varios sistemas de contraventamentos, todos com mais au
menos aproveitamento. De entre esses sistemas desta-
camas dais, que san sem dfivida dos melhores e sao
tambem os mais usados entre n6s, na nossa constru<;ao
civil.

Ambos estes sistemas de contraventamento san bas-
tante praticos: a sua construQao e facilima.

Para que os resultados sejam os desejados pOl' esta
aplicaQao, e necessario que as madeiras que entram na
sua factura sejam bem secas e esquadriadas, 0 que de
resto ja bastantes vezes temos repetido, a respeito de
todos os trabalhos de carpintaria civil.

Cruzes de Santo Andre. - Este contraventamento e
bastante simples: apenas uma cruzeta em forma de X

DAS COBERTUR
aberto e nada mais. 0 cruzamento das duas pe ".:
feito a meia-madeim e devidamente pregado.

As suas liga<;<les aos prumos ou aos pendurais "
asnas, e fe~to pOl' uma samblagem de dente pregath.
para eles. As vezes as dentes das peQas das cruze- '.
cujo comprimento deve ser esperto, sao acompanha _
de respiga que entra na escarva aberta no prumo.

Escoras de Boneca. -:It este contraventamento de--
tinado nao s6 a garantir a solidez de uma estrutura pelo
aperto dos seus elementos entre si, como tambem a su-
portal' alguma parte do peso dos elementos superiores
do madeiramento.

A aplica<;ao do sistema de boneca oferece absolu
seguranQa e estabilidade, numa obra onde tenha lugar.
A constru<;ao deste contraventamento obedece a urn
simpliclssimo tra<;ado, 0 que ha de mais pratico.

Divide-se 0 espa<;o de prumo a prumo em tres partes
iguais. Duas dessas partes, as dos lados, destinam-se as
escoras e a que fica no meio e 0 lugar da boneca. Os
comprimentos destas tres pe<;as, as duas escoras e a
boneca devem ficar bem esperto8, para que a trava<;ao
fique bem apertada. As samblagens a ussr neste genero
de trabalho sao 0 dente e 0 bigode. Toda a construQao
deve ficar muito bem pregada.

As escoras ficam metidas a 45°. Os prumos ficam
apertados a fileira ou a uma longm'ina, conforme os
casas da sua aplicaQao, par Q1'elhadermbada e talllo.

Dois pregos de meia-galeota au de galeota, conforme
as espessuras da madeira, firmam estas ligaQ<les.

As bonecas san pregadas para cima, para a fileira au
para qualquer outra viga, aonde ligam.

AS telhas usadas nas coberturas da totalidade dos edi-
ficios do nosso Pais, san umas pe<;as de barro

cozido, de varios formatos e com dispositivos apropriados

Fig. 10 - GO.TEA VENTAMENTO CONSTRUiDO COM CRUZES DE SANTO ANDRE
(A - Liga~ao a meia-madeira)



1.
Pig. 11- CONTRAVENTAMENTO CONSTRuino COM BONECAS

(A - Liga~ao do prumo ir, viga)

_..:-~ se assentarem sobre as ripas do madeiramento.
:; e:l e os tipos de telhas em uso actualmente nas

=.-"::" construQc>es, e que vamos descrever convenien-
::=:::::e e ha algumas de siinplicidade, como as telhas
::; meia-cana, ou de canale outras de mais engenhosa
_ ufactura, como as telhas lusas.

"X0 entanto todas elas sao de aplicaQao muitissimo
mnca e, na generalidade, todas de born efeito.

A industria ceramica de materiais de construQao
e8m, no nosso Pais, relativamente desenvolvida, produ-
zindo de uma maneira quase geral, produtos de boa
qualificac;:ao.

o valor das telhas esta na boa qualidade do barro
de que SaDfabricadas, na sua boa cozedura e perfeic;:ao
de forma. Com telhas empenadas nao se pode construir
urn born telhado. Nunca e conveniente aplicar num
mesmo telhado telhas de varios fabricos, embora do
mesmo tipo, porque se as suas dimensc>es forem iguais
nao 0 sao, decerto, as suas abas de assentamento.

Telhas de canal. - As mais antigas tellias
nas nossas coberturas SaD as tel has de meia-can 0
tel has portuguesas. 0 seu aparecimento e imemo
Usaram-se tambem nas edificaQc>es ricas as folhas -e
ard6sia, e nas grandes construt;oes chapas de ferro '2

gran des caneluras, imitando telhas. Estas telhas ~-::'
positivamente em forma de meia-cana, mais largas n
extremidade do que noutra.

Em tempos fabricaram-se destas telhas com ~
pequenas placas nos lados, que se denomina,am
lhas, e que tinham por fim facilitar 0 assentame "0 -
telhado.

Telhas marselhas. - Quase no liltimo quartel do s:?-
culo passado fizeram 0 seu aparecimento entre n6s ....::
telhas marselhas, de prittico assentamento, que 'e
do suI da FranQa, da regiao marselhesa. Foi de,'-'
sua origem que no nosso Pais lhe demos 0 nome O?

que SaD conhecidas.

Pig. 12-BEIRAIS DE TELHADOS A PORTUGUESA
(A - Telhado com beirado e sub-beirado; B - Planta; C - Corte; D - Beiral de &ngulo)
, (a - Conjunto; b - Angulo com poisa-pardais; c -:- Poisa-pardais)



Fig. 13-TELHADO MEIO-MOURISCADO
(A - Cobertura de 1'incao; B - Cumieira de telhado marselMs; C - Cumieira de telhado de canal)

.d.. sua forma e uma placa rectangular tendo nos
::e lados, respectivamente, uma aba de espera e uma

a de cobrir.

Telhas lusas e romanas. - Nos ultimos tempos cria-
am·se as telbas lusas, tambem bastante utilitarias, e as

as romanas; ambas sac telhas de meia-cana aper-
fe ·l;oadas. As lusas possuem ao lado da convexidade,
em todo 0 seu comprimento, uma placa que serve de
canal e as romanas comportam boas bases de assenta-
mento. Abas de espera e de cobrir facilitam 0 seu
assentamento.

Telhados a portug~tesa. - Estes telhados, constitui-
dos pelas vulgares telhas de meia-cana, apresentam urn
acentuado cunho arcaico.

Ordinariamente os telhados a portuguesa sac classi-
ficados em tres categorias: telhado valadio, telhado
meio-mouriscado e telhado mouriscado, que passamos a
descrever.

Telhado valadio. - Disposi<;ao vulgar das telhas so-
bre as ripas, formando-se os canais e as cobertas com
as elhas dispostas com a sua frente mais estreita para
baixo, assentando sobre a parte mais larga da telha
que lbe fica por debaixo (Fig. i5-A).

Para manter 0 equilibrio das telhas que fazem canal,
colocam-se, as vezes, uns bocadinhos de tijolo de cad a
lado sobre a ripa. Este genero de cobertura s6 e usado
em barracas ou edifica<;<les ordinarias, sem interesse.

Telhado meio·mou1'iscado. - Disposi<;ao ordenada das
elbas) com as fiadas e canais devidamente alinhados

e alternadamente executados com argamassa) formando
dois chanfros para 0 escoamento da agua. Urn dos
chanfros e mais largo do que 0 outro. As jun<;l'les das
telbas a cobrir, na sua extremidade, sac feitas com arga-
massa de cal e areia, ao tra<;o de 1:2 (Fig. 13).

Telhado mauriscado. - Telhado de born acabamento,
identico ao anterior mas tendo todos os canais devida-
mente preparados (Fig. 12-A).

Este ganero de cobertura e demasiadamente pesado,
para 0 que e con,eniente dar ao varedo maiores secc;l'les
que as usuais. Tambam, do mesmo modo, para que a
argamassa se nao perea, faz-se a aplica<;ao de urn forro
ou guarda-p6 sobre 0 varedo e sobre 0 qual se pregam
as ripas.

Telhas de beiral. - Nos telhados a portuguesa os
beirais sac constituidos por telhas vulgares e que em
certas obras sac pintados com tinta de 61eo, na sua
parte inferior. Tambem se usa 0 beirado duplo, que a
constituido por uma fiada inferior de telhas, assente no
sentido inverso da fiada superior.

Nos telhados de telhas marselhas 0 beiral e feito
com telbas de meia-cana vulgares.

Nos telhados de telhas lusas e 1'ornanas, para a exe-
cu<;ao dos seus beirais ha telbas de meia-cana apropria-
das, de maior comprimento e mais estreitas que as
telbas vulgares.

Passadeiras. - As passadeiras servem para dar pas-
sagem nos telhados a pessoas, sem se ter a necessidade
de passar sobre as telbas, porque correm 0 risco de se
quebrarem.

As passadeiras nos telhados a portuguesa sac umas
pequenas plataformas, como degraus, construfdas com
tijolos e argamassa de cal e areia, sobre 0 pr6prio te-
lhado, empregando-se quase sempre na sua face supe-
rior um tijolo rebatido.

Algumas vezes tarnbarn, para essa especie de cober-
tor, pl'le-se uma telba com a sua face convexa voltada
para cima.

As passadeiras sac em geral dispostas em fila, numa
das extremidades do telhado, em sentido de escada,
desde 0 algeroz ate ao espigao, e no comprimento do
edificio, de uma empena a outra, urn pouco acima do
algeroz e tambem nas proximidades do espigao e das
trapeiras.

Quando sac dispostas no sentido horizontal sao es-
pac;adas umas das outras, de cerca de 000,50 ou 000,60.
A superficie das passadeiras varia de 000,25 X 000,20
ou de 000,30 X orn,25, tudo pouco mais ou menos, como
se deve compreender.

Nos telhados de grandes edifica<;l'les as ordens de
passadeiras sac muitas e de variada disposi<;ao.

Telhas-passadeiras. - Nos telhados constitufdos por
telhas marselhas, lusas e outras afins, utilizam-se urnas
pe<;as apropriadas, denominadas telhas-passadeiras,
que tern as mesmas dimens(}es das telhas vulgares desses
tipos. A sua caracteristica para 0 fim a que se destinam,
e a de terem uma especie de plataforma, urn pouco ele-
vada acima da sua altura normal, que serve para a pas-
sagem sobre elas.
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~ ~ ventilad01·as. - Nos telhados de tel has mar-
, lusas e afins, empregam-se para ventila<;ao
e' amentos e s6taos as telhas ventiladoras, cujos

. s ao iguais as telhas normais e por isso casam
__'C 'entemente umas com as outras.

L..S telhas tem no centro uma especie de eleva<;ao,
"""0 e fosse um degrau, aberto na sua frente com

os furos, por vezes em forma de fiorao, por oude
-sa 0 ar.
Do lado interior essa caixa e totalmente aberta.
o arejamento do s6tao e completo.

Cumieirab'. - Tem esta designa<;ao as telhas que co-
brem 0 espigao do telhado. Nas coberturas ordiuarias
empregam-se em geral as telhas de meia-cana, sobrepos-
tas umas nas outras como nas vertentes dos telhados.
Em algumas obras aplicam-se telhas mais compridas do
que 0 normal, que se designam telh~es.

Nos telhados a portuguesa bem construidos, as
telhas das cumieiras sao acompanhadas nas suas extre-
midades, nas liga<;lJes de umas com as outras, com ar·
gamassa.

Nos telhados de telhas marselhas, lusas e afins
usam-se telhas cumieiras apropriadas, que assentam

umas nas outras com seguran<.;a. Uma das extremi - -
tem boca e a outra tem espe1'a, de molde que 0 s =-
ajustamento e consequente.

Poisa-par·dais. - Os poisa-pardais sao uns 0

de barro que se assentam nos cantos ou angu os s
telhados de beiral, para sua decora<;ao e beleza.

Quando sao desprovidos da ponta de lanc;.a 0 _
qualquer outr@ motivo de ornato elevado, design.a:n-s:
simplesmente cantos de telhado.

Telhas aramadas. - As telhas destinadas a e
muito sacudidos pelo vento, ou de grande inc'
como os de pavilhlJes e as que revestem a
e mansardas, sao providas de dois furos na sua e.x:::'_
midade posterior, a fim de neles se enfiarem arames ::=
ferro galvanizado para a fixa<;ao as ripas.

Quando nao hi as telhas apropriadas, os pedI-ei::"C_
no local do trabalho abrem os furos con'enienteme=.-"'.

Qualquer tipo de telhas pode ser aramado} co
as conveniencias.

Telhas vidradas. - Sob a designa<;ao de telhas -c:-
dradas entendem-se todas aquelas que recebe am



~ L' 0 e :>0 eram segunda cozedura. Estas
-~, ·r:a::l-.se a coberturas pitorescas e a edificios

=e 0:> e-tilizados.
e::n ~e ndradas de uma s6 cor ou matizadas de

o es cores} tal qual como vemos nas pe<;as de
-e barTo ,ermelho. Os telhados coloridos sao de

~ e eiei 0, especialmente os de uma cor unica.

1j flM de 7."idTO. - De qualquer dos tipos e formatos
- "elhas de barro, fabricam-se telhas de vidro desti-

:; a obten<;1i-ode luz nos s6taos, esconsos e onde
r qualquer motivo se nao possam construir clarab6ias.
E telhas em geral casam bem com outras telhas,

e econbmicamente resolvem 0 problema de ilumina<;ao
:J al nos vaos dos telhados.

A sua dura<;.ao e regular e acompanha a resistencia
e odo 0 telhado onde tenham lugar.

LGUMAS vezes nao e conveniente que as beirais
pinguem para a rua, e assim e melhor aplicar-se

urn alg81'oz de calha para a recolha das aguas da chuva.
Es es algerozes construidos de chap as de zinco ficam
apoiados ou dependurados, como melhor convier, par
meio de consolas ou suspens6rios de barra de ferro.

o assentamento desses algerozes no comprimento
de uma fachada, deve permitir urn certo declive na di·
rec<;ao dos tubos de queda, para onde despejem.

Os tubos de queda destinados a receber as aguas
pluviais destes algerozes, podem ficar dispostos em
qualquer ponto da fachada, como melhor satisfaga as
principios arquitect6nicos da obra. Tauto podem ficar
situados nas extremidades dos algerozes, como em qual-
quer outro local dos mesmos.

Os tubos de queda ligam aos algerozes livremente.
Estes possuem urn furo com 0 diametro necessario e
provido de um tubo, manga ou canbao, tambem de zinco,
que enfia propriamente no tubo de queda.

No desenho (Fig. 10 mo!> amos alg
algerozes de calha.

AS tubos de queda que sao destinados a conduzir as
aguas pluviais do algeroz para 0 exterior ou para

um coleetor, que as leva a destino, SaG de duas espe-
cies: os interiores e os exteriores.

Os da primeira especie, os que descm;n no interior
das paredes, sao eonstruidos por manilhas de gres, de
cimento ou mesmo de ferro preto. Os da segunda espe-
cie, os que se fixam no paramento das fachadas, SaG

construidos de chap as de zineo, de ferro galvanizado
ou mesmo de ferro preto ou fibroeimento.

Geralmente os tubos de queda exteriores, construi-
dos de zinco, nao atingem 0 nivel do terreno.

Para se evitar a sua danificagao sao substituidos no
seu ultimo tro<;o, uns 2m,00 do chao, por tubos de ferro
preto, que suportam maior resistencia.

Em algumas edificaglJes os tubos de queda exterio-
res entram nas paredes pela altura do primeiro pavi-
mento, a fim de ser evitado esse inconveniente.

A fixa<;ao dos tubos de queda exteriores e feita por
meio de brac;adeiras de ferro metidas na parede, onde
ficam seguras por uma unha rachada. Esta bra<:adeira
nao e mais do que uma anilha constituida por duas
pe<;:as, qtie se ligam depois de assente 0 tuba, par pa-
rafusos de porca.

Os tubas de queda sao formados por fragmentos do
comprimento das chapas de zinco, para maior economia,
geralmente de lm,20, que enfiam uns nos outros. Cada
fragmento ou peda<;o de tubo fica metido numa anilha,
onde se dependura apoiado no filete exterior da boca
da campanula (Fig. 15). 0 diametro dOBtubas de queda
e geralmente de om ,08.

Apassagem das aguas do algeroz para 0 tubo de
queda, e, em geral, feita por meio de uma manilha
curva que as despeja para um funil de zinco, assente
sobre 0 tuba onde enfia.



es a designaQao os muretes que se constroem a
separar os grandes telbados, com 0 fim de nao

_=' ~-em propagar os incendios atraves das coberturas.
Os guarda-fogos elevam-se a partir dos tectos do

• . 0 andar de urn edificio, sobre alguma das suas pa-
:- e divis6rias, atravessam todo 0 s6tao ou vao, sob

*eIbado, e aparecem-nos sobre este com om,40 ou om,60
G.e altura a vista (Fig. 16).

_' os espa<;os dos s6taos das grandes edifica<;oes cor·
- dos pelas paredes do gum-da-fogo, deixam-se ficar

as aberturas ou portais, para a livre passagem atra-
~es de todo 0 edificio e vigiar-se a conserva<;ao do ma-

eiramento.
As paredes dos guarda-fogos atravessam a casa na

sna largura, entre fachadas, aonde encastram como su-
cede com todas as paredes divis6rias, e acima do te-
lhado ligam as platibandas, interrompendo os algerozes.
Estes tern as suas saidas pr6prias dentro do espa<;o en-

e os guarda-fogos.
Os guarda-fogos, pelo menos exteriormente, devem

8er embo<;ados e rebocados como todas as outras pa-
redes. Acima do telbado recebem a caia<;ao ou a pin-
~a, tal qual como as chamines e as platibandas.

QUANDO os telhados SaGdesprovidos de platibanda,
como sucede com as coberturas a portuguesa, e

:;nnito conveniente aplicar-se-Ihe uma guarda destinada
a proteger as visitas de conservac;;ao.

E de uso corrente fazer as guardas dos telhados pOl'
eio de grades de ferro, da maior simplicidade possi-
el. A 10calizal;aO deste motivo, que de utilitario passa
~er ornamental e, em geral, urn pouco atras do beirado.

.cl.. sua fixa<;aopode ser feita pOl' maneiras diferentes,
:endo as mais usuais aquelas em que a grade encastra

s dos seus prumos na alvenaria, onde se prende
r uma unha rachada, e os que dispoem de umas

• ~ es que se fixam pOl' parafusos no frechal ou no
- ba o.

Para a passagem dos prumos das grades atraves das

telhas furam-se estas nos sitios apropriados i segnida-
mente estes buracos sao tapados e rematados em redor
dos prumos de ferro com massa forte de cimento.

AS cantos dos telhados que nos aparecem nas cober-
turas providas de tacanic;;a, isto e, nas coberturas

dos edificios com duas ou mais frentes, sao rematados
quase sempre pOl' uma pec;;a de barro, a que se da a
designaC;ao de canto, quando SaG apenas umas pec;;as
angulares, e de poisa-pardm's, quando comportam uma
certa elevac;ao com qualquer forma, mas em que pre-
domina uma especie de asa.

o Nos telhados de beirado, SaG imprescindiveis os
poisa-pm-dais, para a sua elegancia e imponencia.

Nas edificac;;oes das casas cbamadas a portuguesa os
poisa-pardais tern urn lugar de muito relevo nos seus
telbados, pois que em todos os seus angulos se osten-
tam. E, de facto, em todos os telbados providos de bei-
rais 0 sen remate angular deve ser 0 poisa-pardais.

Nas velhas casas minhotas tambem os telhados SaG
ornados nas suas arestas, de caracteristicos ornatos, as
pombas ae gesso.

Estas pombas, embora de uma grande imperfeic;;ao)
pois sao obras de populares arteslles, dao aos telhados
que as ostentam vistosa e saborosa graciosidade acolhe-
dora, e formam com a escadaria exterior dessas casas
urn conjunto de grande beleza rustica.

No desenho (Fig. 12) mostramos os remates dos bei-
rais nessas f'ormas graciosas) de sabol' um pouco r6s .co
mas sempre de jovial conjunto.

NAS edificac;;oes a portuguesa, em cujos teIba 0 --
dominam os beirais de telbas de rneia-e&:l3 n

de canal, e costume, as vezes, quando se nao co ;;- c=
cimalbas, aplicar-se inferiormente uma fiada de - " '.
como remate de efeito decorativo.

Estes sub-beirais de telbas sao de belo as, ec- e ~
pequenas casas onde a feiC;;aoecon6mica sa
estao sobejamente indicados.
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Fig. 18- REMATE DE BEIRAL

A - Alr;ado; B - Planta

J. construc;a.o de cornijas e sempre, mais ou menos,
'-1>endiosa e nas edificac:i'ies de escassa dimensao tor-
a-5e urn tanto ou quanto pesada. A fiada inferior de
elhas de canal empresta as fachadas uma agradavel

5implicidade. .
Jas grandes edificac;i'ies, de mais de dois andares,

ja se podem construir cornijas, pilastras e outros moti-
.os que encarecem a obra. Nas pequenas facbadas a
rimplicidade e tudo.

Tecnicamente a disposi<;ao das telbas e absolutamente
tin-e em rela<;ao ao telbado. .

E dispensavel que as telbas do sub-beirado se com-
binem com as do beiral. No nosso desenho (Fig. l2)
mostramos a disposic;ao do sub-beiral em rela<;ao com
o beiral, que, acentuamos, e absolutamente livre.

A telha que forma 0 canto tem de ser cortada, para
formar 0 angulo.

QDANDO os edificios providos de beiral ficam enta-
lados ou seguidos de outras casas com outra

forma de telhado, 0 seu aspecto e absolutamente mau
se se nao tiver em conta 0 seu born remate.

Em geral veem-se telhados de beiral seguirem e ter-
minarem sem remate, terminando a edificac;ao de uma
extremidade e da outra com as classicas pi/astras, como
se is 0 fosse 0 bastante para boa termina<;ao da obra.

Para a boa harmonia da cobertura em face do ali-
nhamento das edificaC:iies, e sempre born dar-lhe urn
remate con.emen e.

A sim, contema-se 0 beiral (Fig. 18) sobre a fa-
chada vizinha obtendo-se para 0 conjunto uma elegancia
construtiva acentuada.

-as construc;oe5 encostadas, s6 em casos especiais

se fazem tacanic:as: as duas aguas m .ras sac 0 q e =..;.
de mais indicado e usual.

86 os beirados com a sua cornija, se a tern de e=
ter os seus contornos.

EM certas edificac;:i'iesficam as empenas a vista, porque
se nao quis dar ao telbado mais do que as duas

vulgares agua.~ mestras e, assim, se a cobertura di5poe
de beirais, e mister dotar tamMm esta frente com beiral
adequado.

o telhado podera, como ja temos acentuado, ser
construfdo com telhas de qualquer tipo e possuir 0 seu
elegante beirado com as telbas de canal, que tamMm do
mesmo modo podem ser aplicadas sobre as empenas.

No nosso desenho (Fig. 17) damos urn aspecto de
uma empena pro vida de beirado, que forma, por is so,
angulo com as. frentes.

Estes fl.ngulos podem possuir poisa-pa1'dais, pombas
de gesso ou qualquer outro ornato cerilmico.

o assentamento dos beirados e sempre semelhante
no aspecto e na construc;a.o. .

Quando uma cas a possui alpendrados nas suas fren-
tes principais, tambem os pode possuir nas suas empe-
nas. Tudo depende do projecto da obra.

CHAPAS METALICAS
USADAS NAS COBERTURAS

PESO DE 1 METRO QUADRADO
DE CHAPA DE ZINCO

Numero de chapa Espessura Peso em quilogramaaem milimetros

6 0,30 2,10
7 0,35 2,45
8 0,40 2,~0
9 0,45 3,15

10 0,50 3,50
11 0,58 4,06
12 0,68 4,62
13 0,74 5,18
14 0,82 5,74
15 0,94 6,58
16 1,08 7,56
17 1,21 8,47

I
18 1,34

I
9,38

19 1,47 10,28
20 1,60 11,20

PESO DE 1 METRO QUADRADO DE CHAPA ONDULADA
DE FERRO GALVANIZADO

Elpessura em milimetros Peso em quilogramas

0,457 5,76
0,559 6,640
0,711 8,54
0,!l14 9,86
1,219 12,59
1,626 17,10


