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DEIRAMENTO
TELHADOSE

o de mnnsarda nao s6 construidos como
:2- de apropriada arquitectura, que bem vin-

ugar na pr6pria epoca em que foram
bem depois dessa epoca ate aos nossos

=~:":O apreciados quando se pretende cons-
er edificio despro,-ido de estilo pr6prio,
do.

= _~ -0 das mallsardas que chegou entre n6s a
a es ecialmente em Lisboa, e de curioso

__ .:.'" rabalho. E uma obm de tosco urn tanto

on quanto precisa pelas suas samblagen;; que a,,;,~=:::=.-
perfeitas e pelos sens ni\'elamentos e pruma·." _-
develll atingir a perfeiqao.

Na construqao de trapeiras contam·se mui '''5'~::::
pos, alguns deles de grande efeito arquitect6 .c
sistema construtivo variado e de facil execuqao.

A constru<;;ao de trapeiras para iluminaqao de
-furtadas e s6taos, e estudo necessario e de gra e c;.-
lor na carpintaria. A constru~ao de mansardo.s e e
trapeiras suo as principais assuntos que ora tr

- Co.RTE DB JI PORTAL
E '. -~-:1BD.A

Fig. 2. - FRBNl'E DE UJf PORTAL
-- DE MANSARDA. --- ---

Fig. 3. - ILHARG.4. DE C:[.- 1lT L
DE JIA..\·SABD..-1



DEIRAMENTOS
r.bI os madeiramentos vulgares de uso corrente

em todas as eclifica~f)es que nao carecem de as-
amen os temos, como ja demos no nosso Caderno

os madeiramen!os especiais para as coberturas
de ordem particular. E sabido que lJara qualquer edifi-
ca :-0 de arquitectura apropriada, um sistema de madei-
r ento adequado it sua cobertura tem de ser tecnica-
mente estudado.

POrl3m, ba casos de madeiramentos que tendo nascido
e omn. particularidade se tornaram pelo seu uso nor-
al em estrutoras vulgares. Sao assim considerados os

madeiramentos de mansarda e os dos torref)es e cupulas.
A grande diyersidade dos traba1hos da construc,;?lO

ci,il torna-se sempre, pode dizer-se, em normalidade,
Jela sua execu~ao pratica dentro das normas e regras

jiJ. anteriormente estabelecidas.
A arma~ao das coberturas dos edificios, 0 vulgar

oseo e obra de boa carpintaria, que exige dos operit-
r'os e dos tecnicos, aperfei~oados matodos de trabalho.
A.pesar do toseo na cobertura das casas ser tao antigo,
que fica muito para lei.da noite dos tempos, ainda pre-
entemente se apresenta como urn problema, cuja solu-

c;ao carece de estudo dos tecnicos e da perkia muito
abalisada dos carpinteiros civis.

A. constru~ao de urn madeiramento a ainda hoje, apoca
o betao armado, ~tprimeira obra de carpintaria civil.

..• cobertura de cada edifica<;~we urn caso particular,
-em 0 seu estudo proprio e a sua constru<;:ao estil sem-

e em obediencia it planta da obra.

Os telhados de mansarda sac assim chamados, como
ja vimos, devido ao nome do seu criudor, 0 Co-

ebre arquitecto Mansard, que com eles dotou 0 Henas-
c' en to Frances de um embelezamento que the deu uma
articularidade tao importanto, que fez distiuguir e8m

a e de construc;ao, da sua origem.
A. coberturas amansardudas cbegaram ate nos nao

_omente pela continuidade da arte francesa, mas tambeIU
ala sua adopc;ao it Arte Pombalina. Quando sobre IlS

ruina fumegantes da velha Lisboa, no funesto ano de
1-55, se comec;aram a erguer as primeiras alYenari,ls
cia novas construc;oes, delineadas com rapidoz vela
ordem imperiosa de Sebastifw Jose, 0 fe/a e forte ent
encimado pela mansarda reyestida de telhas, como ainda

yemos (t).
A. constru~ao da mansarda a de uma gr:Jnde utilidado:

faz aumentar nas casas de rendimento mais um anuar
e, quando, pela largura das ruas 11UOe permitida deter-
mi:nada altura de urn edificio, constr6i-se urn audar re-
c ado: e recorre-se a esse sistema com superiores van-
•. O'ens.

..i. c ns ru~:io das mansardas obedece a Y[trios sisto-
ade uma maneira geral a estrutura e tIe ma-
e e~ 'da. de chapas lisas ou onduladas, de zinco

DE MANSARDAS
ou de Ferro galyanizado. Obedecendo a estilos arq 'tec-
t6nicos podem tel' estrutura diferente. Dentro do Rena~-
c£mento frances, na sua origem, 0 revestimento era fei 0
com ardosias e dentro de outras concepc;oes, sendo 0
madeiramento ua sua parte inferior suprimido, con.-
truindo-se em seu lugar paredes de tijolo. Neste ea 0
esta elevac;ao so tern a inclina<;;ao exterior.

Os telhados de mansarda sao constituidos pOI' quatro
partes: as duas superiores, que formam 0 telhado pro-
priamente dito, sac as aguas mestl'as ou principais, e a
duas partes inferiores, as que ligam as aguas mestra
as paredes das facbadas da edifica~ao, sac as agua
dobradas.

Este tipo do telhado e curiosissimo.
Nas edifica<;oes joaninas e pombalinas (2) 0 revesti-

mento das aguas dobradas e feito com telhas de meia-
ocana.

Nos edificios incaracteristicos esse revestimento e
executado com chapas metalicas, como ja dissemos.
Nas edifica<;:.oesmais que vulgares revestem-se as aguas
dobradas com te1has marselhas.

o revestimento das aguas dobmdas e, pais, como se
acentua, executado conforme 0 projecto da obra 0 com
materiais a vontade do construtor.

As duas aguas principais do telhado podem ser reyes-
tidas com telhas de qualquer tipo ou Formato.

Discriminada teoricamente a cobertura dos telhados
de mansarda, yamos agora fazer a· descrigao do seu ma~
deiramento. Esta estrutura tanto pode ser executada
pOl' meio de asnas, como pelo sistema ordinario (3).

A constru~ao dos madeiramentos de mansarda e abso-
lutamente correntio, como vamos estudar.

Estabelecida a largura utH a dar ao undar que se pro-
jecta construir, arvoram-se os prumos com a altura ne-
cessaria ao pe direito a estabelecer. Estes prumos saO
providos do orellws a mcia-madeira nos seus topos: a
de baixo e para se apoiar no vigamento do pavimento
e a de cima para receber 0 frechal, onde embarbarao
as varas das ~lguas superiores do tolhado. POI' conse-
guinte, depois de a1'1:orados os prumos assenta-se 0 f1'e-
cltal devidamente nivelado. .

Em seguida faz-se 0 assentamento das pe1'1ws de fOI'r;a
ou pe1'nas £nclinadas, que se iixam sobre a parede e ern-
barbamno fl'ecbal, pOI' orelha que fica prcgada. Feito
este truualho passa-se a executar 0 madeiramento das
uguns superiores. Assenta-se 0 pau de jileil'a que des-
cansa sobre as empenas convenientemente:nivelado, em
primeil'o lugar, e s6 depois se procede ao assentamento
das mad1'es, que deyem tical' equidistantes entre afileira
e 0 frechal.

o llumero de madres e, como clissemos no nosso ca-
clerno de Asnas de ll1adeira,ntriavel, conforme a Jar-
gum do vao. No nosso desenho (P;ig. 4) apresentamo

(I) Foram principais arquitectos da noya arquitcctllra, Eugenio
do,; I::lantos c Carlos Mardcl. .. - -

(2) Foi llO Estilo de D, Joao V, que depois do Renascimer:-o
, frances, se comeyaram a cOllstrnir no nos·so pais as M:l[]sarJas.

(3) Vcr a Caderno n,O 2 dcsta Enciclvpedia.



Fig. 4.- COBERTURA DE 1l1ANSARDA
(A - Pormenor da CorniJa)

oma madre em cada vertente do telhado. A
macli'es devem ser escoradas pOl' pontaletes,
prumos. lsto no que se refere aos madeira-
inUrios, porgue no caso de asnamento tudo

. 0 quando tratillnos das Asnas de J.l1ansarda.
'ormen te assenta-se 0 'Caredo. As varas assen-

.;; b e 0 pau de fileira com dente de cao, passam
~ e ico dente sobre as madres e embarbam no

=- _-\. sna· liga<;ao alem dos dentes de Cao e feita
eooo quadrados. POl' fim pregam-se as rip as para

0, cujo espa<;o de ripa a ripa e obtido pela me-
o comprimento das telhas, para 0 que se faz pre-

e aio.
a 0 reyestimento das aguas dobradas, a que agora

~" rocedo, aplicum-se \"arios servi<;os construtivos,
o seja um rip ado identico ao do telhado propria-

=c=.:e di 0 . se 0 revestimento e constituido pOI' telhas
a quer modelo, e em forma de tabuado se se des-

a aplica<;ao de chapas metitlicas.
~:e 'ormente 0 re'lestimento e feito sobre os prumos.
e se 1'eito por meio de frontal de ripas (1), de 1'01'1'0

. 'boas para fasqniado (2) Oll simplesmente pOI'placas
_ es~ fe. obre estas ou sobre 0 reboco que se aplicon

on'ai e tabiques, aplica-se a camada de esbo\;o
o· 0 estnque e temos 0 paramento interior pronto.

lts . plU\~iais das duas vertentes superiores do
odem cair por beiral,· ou serem recolhidas em

~5e e sobre caixa d madeira, como mostra-

mos no pormenor .A (Fig. 4). As agnas
~gl1as dobradas caem, pOl' sua vez em a1
caleira aberta na parte superior da parede on
o madeiramento, ou sobre a pedra da bac'a as
quando a possui, ou tambem sobre beiral a::;e:J. A =_~_
cornija, li altura indicada no projecLO arqui '-'

o forro de tAbuas para 0 re\'estimento exterior . c.=-
ralmente assente em espinhado e prega'o so :-2
pel'l1as inclilladas, como mostramos no nosso . ~E_=
(Fig. 5), mas tIS vezes, porem, preg:lm·_e
alto (Fig. 8) pOl' motivos de economia que
tecnica.

Os algerozes que recolhem as aguas d ,e::-e:::-=-
superiores despejam-nas sabre tl/bos de qu8UI. q ~
sam sobre as aguas dobradas e as enfiam _0 •_==-=
inferior (Figs. 5 e 6), onde, depois; y-o 5 :-'

queda das fachadas.
Sobre a cornija que sustem 0 algeroz das

supel'iores, e de costume fixar·se TIlDa a e
guardo com as 1'un<;5esde platibanda.

Para efeito do revestimento de zmco da co=':'
sustem 0 algeroz da parte su'perior do telliado,
sobre todas as pemus inclinadas, em to 0 0
mento do madeiramento, uma cambo·,u ecor

(1) Este ti po de frontal foi uito c02h' e~ __ -_cO -

signa~ao de frontal it pale;;a.
(Z) Vulgar tabique de madeira-.



. - ". De reo -sa :0' :-e 0 co or 0
• 0 " em odo 0 ere uO da cornija
~quias que mill 0 ,em acul ar 0 forro

e . co. Todo 0 trabalho de latoeiro de,e
em cabado. para que a infiltra~1io das aguas da
se -0 de.

ob 0 beiral tambem a cornija deve ser bem forrada
e chapa de zinco.
o ngamento da esteira do tecto da casa amansar-
da fica assente sobre 0 frecha1 montado no prumo e

na perna inclinada. 0 travamento deste tosco e abso-
1 0,

Xem sempre 0 paramento das paredes interiores das
"ardas segue a linha das pernas inclinadas : evita·

-:: 0 aproveitamento do l1ngulo ata junto do chao.
b:errompe·se essa linha a qualquer altura acima do

anmento (Figs. 1,5 e 8). Os paramentos das paredes,
a melhor aspecto dos interiores cIahabita<;;ao, dobram

e prumada, pOl' meio de um tosco construido pOI'
prumos fixados ao vigamento pOl' O1'elha e as peruas
inclinadas.

Quando 0 tosco das mansardas tern pOl' base a asna,
'oda a constru~ao fica grandemente simplificacla. S6 hit
enta~ a fazer as liga<;;oesdas asnus entre si, pelas per-

de forya. .
Toda a constru<;;ao a segnir, a efectunda em dois ra-

mos: 0 tosco interior que acompanha toclas as pemas
de forc;a, formando 0 tabique ou 0 frontal, conforme os
preceitos da obra arquitect6nica, e 0 tosco exterior apto
a receber 0 revestimento e os guarnecimentos pr6prios
da fachada.

o tosco exterior a em geral constituido pOI' ripado
i entico ao dos telhados, do acordo com as dimensoes

elhas a empregar, como jit dissemos, mas quando
o espa~o entre asnas a assaz grande, maior do que 0
minimo previsto, 2m ,80 ou 3"\00, recorremos ao arvora-

e-nw de prumos, que do vigamento do pavimento, ou
o frechal, quando 0 haja, VaG suportar 0 contra-frechal

que corre sobre as extremidades de todas as asnas.
Entre estes prumos assentam-se escoras que se Ihes

.;:: ~ pOI' dente e orelha derrabada.
E, pois, nao s6 sobre as pernas de forc;a, mas tam-

.. m sobre os prumos, que se assenta todo 0 ripado, se
o 0 sobre ele se faz 0 assentamento da telha on da

chapa de revestimento.
ve, porem, 0 revestimento e feito pOl' telhas a par-

. :roesa, pelo sistema mouriscado, antes das ripas, as·
-en -se sobre as peruas de for<;:a e sobre os prumos

forro de tabuinha, para. poder suportar a camndn de
gamassa necessaria a essa ordem de trabalhos.
_-os madeiramentos construidos pelo sistema ordina'

L' 0 toda a factura do tosco e executada par forma mais
o menos igual, mas de contextura um pouco mais corn-

'cada, como no decorrcr dos nossos estudos teremos
'ao de apresentar.
ando 0 revestirnento das mansarda.s e constituido

or "elhas, tern estas de ser aramadas para se obter a
seguranc;a, 0 que seria impossivel devido a escassa

. a\8oo da c'tgua dobrada sem essa operac;ao.
o aramento das telhas consiste meter em dois furos
e se abrern na e::..'iremidade posterior dape<;;a, Ulll

o de ame zincado que as vai prender as ripas.

SENDO as coberturas de mansarda destinadas a ob-
um andar, aproveitando ao maximo todo 0 vaG -0

telhado, que deixa, pOl' issa, de ser um vulgar 86 ao
mister e que essa habita~ao seja provida de janelas.

Quase sempre, para rnaior desafogo dos moradore:
da mansarda ('if<), 0 projecto arquitect6nico do edificio
comporta uma. varanda de sacada cOTl'ida em todo 0

comprimento da fachada, abrindo·se pOI' conseguinte
vaos de portas para esse 10gradoiro estetico. :ill, poL,
sobre a construc;ao desses vaos que vamos tratar.

o aspecto exterior da forma<;;ao dos vaos de portas
e janelas e em tudo semelhante as trapeiras, e a "ua
coustruc;ao quase identica.

Esta constnH';~Lopode ser totalmente executada em
madeira, cujo tosco fica revestido de zinco. No estilo
de D. Joao V 0 no Pombalino a constru~ao dos vaos e
feita em alvenaria, e as vezes tambem se roveste de
telhas de meia-cana lateralmentc.

As mais vulgares construc;ocs de mansanla SilO, po-
rem, construidas de madeira.

Para a coustl'u~ao de janelas e pOl'tas faz-se UIU tOSCJ
npropriado, saliente it inclinac;uo das [I,guas dobradas.
A saliencia e obtida par travessauhos pl'egados de orelha
aOs prumos e as pernas inclinadas, como mostramo'
nos desenhos (Fig. 7).

A forma da janela au da porta e a que 0 projecto
da edificac;ao concebe, assim como a respeito das suas
dimensoes 0 que ali se estabelece.

Os principais elementos dos toscos dos vaos, sac de-
pois dos travessanhos ja citados) as vergas, e nas janelas
tambem as peitoris.

Depois, 0 tapamento de toda a arma<;ao da caixa dos
vaos e executado com tabuas de forro pregadas ao
tosco. Sobreesse trabalho os desenhos apresentados sac
elucidativos.

A cobertura dos vaos pode ser arqueada, pr6pria para
forro revestido de chapa de zinco, Oll ern forma de ver-
tentes. que tanto pode ser revestida de chapa de zinco
(Fig. 5), como coberta com telhas de qualquel' tipo (Fig. 1),
o que para determinadas edifica<;:oese de grande efeito
pelos beirados.

Algumas vezes as varas da cobel'tul'a dos vaos, quando
SiLOcobertas com telhas, tern balan~o sobre a pr6pria
verga do vao (Fig. 1), sendo as suas pontas recortadas
para obtenc;ao de born efeito.

Sobre 0 varedo das pequenas vertentes da cobertura
dos vaos assenta-se ripado, como nos telhados, para 0
assentamento das telhas.

(*) Designa-se tambem ManS31'1Ja 0 anl]ar cobcrto pOl' telha 0
de mansarda. _
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(All}ado - Forro de madei1'a pronto a receber 0 ?'el:estimento de ;,inco;
CO/'le- vendo-se a va·randa e a cobe?'lm'a do vao de p07'la)

("1 - Base da mansa?'da com platibanda e o1gero~,-
B - COl'oamento da mansCl?'da com v.lo de pOTtl,-

C - Base de nUlllSa1'Jil cem bacia de saca'la)
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Fig. 7.- CORTE DE MANSARD11 COM vilo
DE JANEDA

en e das vertentes telbadas fixa-se como testeira,
. agem metalica ou umas reguas recortadas, de

.:1, como efeito decorath-o.
" 5ec~oes das madeiras quo entram nn construQuo

ansardas e das caixas dos seus vaos de portas
eas, sao as vulgares, usadas nos toscos dos maT

ce~l.IDentos. As cargas sobre estes vaos sao quase
" mesmo as dos seus pesos pr6prios.

Os enehal<;os dos YUCSpodem ser fasquiados para reo
e::-e:n reboco e serem pOl' fim estucados. As vergas
e .en\1' os esmos trabalhos de acabamento. Tudo
2" e a c. ego ria da obra.

nJo os reyestimentos da mansnrda sZio de cLnpns
<: :i:TTO onnul:: as tam!)em as ilhar~'~s dos vaos podem

_ -. r \"t's:i.!a l, S me"rnas c-Iwna~, Ultimamcnte tem-se
e:: e- tranalhos cbap.;s do iihrocimento. tanto

~ c - ..>.e:s:ora ODdl1~ada como Ii S:1. A sua £:sa~;io tem
ar:l ·0. ap;'o n-iaJos, de ferro zincaclo

o re e: ':ne 0 a
ra<;:"o, para que as as_
estru as e danifique 1 0 e ClO.

Tambem a. 0bser,a~ao es e Ie do 1'0'eo' - -
merece do constratoT odos os cui ados. po::-'!:::: _
quer aumento ou dimjnui~ao de es ess as c :;~=.
dicar 0 resultado previsto.

A constru<;ao do tosco dos ,aos nada em de
cado: tudo esta dentro das normas da carpi
com as suas samblagens ja nossas conbeci
bocas de lobo, higodes, dentes de eao, ore
badas e de meia-madeira.

Todas estas samblagens recebem, pOI' sua ,ez: :::_=":=_
de secQao quadrada.

Son 11 designaGuo de 6culos entendemo~ os ,;'0:
culares elipsoidais, ovais e outra peque

ca1'nas da mais fantasiosa expressao arquitec
muitos casos os projectos dao as mnnsardas jaDe..s "
cu1ares, que em varias construc;lies the emp1'esta::l
cunho de grande beleza. A constru<;ao deste ~De::c
janelas comporta urn tosco simples, sendo a pane ~~"--
cipal integrada nos re\-estimentos de chapas de zi= -

Alguns destes YaOS circulares ostentam n osa 0_
mentaQao, em concordancia com toda a fron '
obra. arquitect6nica.

A ligaQao dos revestimentos dos vaos a fren
mansarda e feita pOl' soldaduras das chap as de '- :.
quando toda a frente e recoberta desse ma eri
quando a frente e guarnecida de telhas, tern a
de ser feita pelo sistema usado na constru<;uo dos
ros e de todas as calhas e canais.

Estes trabalhos sao geralmente feitos em ma e'
as telhas, e 0 seu revestimento de chapa de zinco - --
hem cobre uma parte da estrutura de madeira ue
debaixo das telhas.

o revestimento de zinco cobre toda a aduela o~-
e acompanha, contornando a estrutura de madei:_. -
gola ate ao seu lado interior.

A construQao dos vuos circulares obedece aos _-=-
mas principios dos toscos de todas os vaos, que se 3 •

nas estruturas das mansardas .
Como obra de tosco todo 0 trabalbo tern de ser • _

delineado e esquadriado.
Tambem e recomendavel, embora pOl' economia --

s(~ja usa do, pintar-se toda a estrutura de madeira: -
do seu re\-estimonto com chapas de zinco, co
demtio de tinta de 61eo ou de urn induto pers.err .
cOlltra os insectos e intemperies. Depois todo a Ie--='-
timento e, como se comproende, pintado co .
zarcao, como 1rnha1l10 preliminar rIa pimur: <' •••.•

6leo.
Os tipos de \'aos de caixiU.los a aJo r~ , ne~ . _ o~_

sao das mesmas catq:;orias e sistemas de 0';05 q ,=_
que se usalll genericarnente ern to,]as a~ e . 'ca<:ues.

Podern funcionar nas aduelas, como e corre - . (' - -
golas, e os seus tipos de (II'OS sil e.-ac: m _:-
mesmos,
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QUo-\XDOse pre~ende construir uma casa amansardada,
com a sohdez e robustez pr6prias de umaedifi-

- ~ao da categoria de palacio, recorre-se a constru<;ao
l mansardas em alvenaria.

..is mansardas assim construidas nao tem 0 c::mlcter
ill nnto ou quanta fragil da maioria destas constru<;oes,

_-0 entanto,nem sempre em toc1as as edifica~oes se
_ em construir estes tipos de mansardas, pOl'que e
~gido que as paredes, onde elas se elevam, devam

33uir relativa espessura para base. Quando as pare-
san estreitas recorre-se ao pavimento, que sendo de

-'-0 armado ou de qualquer outro tipo que ofere~a
_ ",'. encia, tem condic;;oes para nele se fazer a eleva-
- das paredes das mansardas.
Porem, este caso e de ordem pouco eeon6mica. A in-

''':1.<;8.0 ou jorrumento que 0 parumento exterior cia
de deve tel', pOI' menor que seja 0 desnivelamento,

- certa snperficie ele base e desse modo estender-
--_'' moito para dentro de casa.

ssim, e, pais, mais conveniente para esta obra que
" It edes da fachada sejam grossas. No estudo que
~:'esenttlmos (Fig. 10) vG-se claramente a espessura da

_ ....e e base de toda u construc;ao da mansarda.
- orem, escosaelo acentnar que a indina<::ao da man-

3. - akolutamente it vonlade au conforme ()projecto
ob!"".l. . ~l'aus da su:t inelinH(,~LOsilo ,-ariilxois elesde

a al,ertura elu prumada'ate ao exagero de 3[)O

Nestas mansardas 0 seu revestimento e de ordinar'o
executado com telhas de meia-cana, vendo-se, pore ,
algumas ohras executadas com telhas marselhas e a e
ehapas de feLTo ondnladas.

POI' economia ja se tem deixado os paramentos dns
~ansardas sem revestimento de especie oalguma ma::
ISS0 s6 tras desvantagens, pOl'que incidindo a chm°i)
constante~ente .sobre ele~, danifica-os bem depressa;
embora seJam pmtados a tmta de 6leo. Tambem se usa
em alguns casos a apllca<;ao de revestimentos projecia-
dos de materiais calcurios e de base de cimento.

o aspecto destas construc;oes revestidaso totalmen'e
com telhas e magnifico. As telhas san assentes direc -
mente no reboco, que para maior seguranQa do ma e-
rial pode ser de argamassa de cimento e areia} aD tr~o
de 1: 4.

o algeroz inferior, aquele que reeebe as a.!?Uas n-
viais da agua dobl'ada, fica assente, mais au mel:os sobre
a cornija, podendo tambem ficar mais recolhido -e
}Jarede onde assenta nao for muito grossa. A posi~o
desto algeroz depende do estudo do projecto da obra:
mais ou menos sallente ou recolhido.
.f! algeroz superior, aquele que recebe as ag - p -

VUllS da vertente do telhado, fica, como ju sabemo3: 33-

sente aeima da mansarda.
Um tubo de queda, qne tan to pode ser de zinco: COL:;

de gres au de fibrocimento, recebe as aauas d
superior e despeja-as no algeroz inferio . Do
inferior as aguas descem tambem par -:nbo
pelo paI'amento da fachada abaixo.
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Fif] .. 9. - CORTE DE MANSARDA
(Vendo-se os tubos de queda e 0 algeroz)

Tudo 0 que acabamos de descrever passa-se com to-
das as coberturas de mansarda. Os diametros destes
tubos de queda sao em geral de om,08 interiormente.

A cambota e todos os demais motivos de madeira que
nn parte superior ou coroamento da mansarda existem,
sao em todos os casos forrados de chapas de zinco.

o algeroz inferior pode ser construido em cimento,
com telhCles, ou em chapa de zinco, se a estrutura da
cornija onde assenta for executada par sistl'ma diferente
do nosso estudo.

Aqui 86 apresentamos a forma da construt;ao, as suas
-:U"'antes e os seus materiais, a questao arquitect6nica

depende sempre do projecto da obra, e a faha deste
recorrem os construtores ao melhor aproveitamento de
'-oJ me e da especie, dentro dos ensinamentos colhidos.

Sobre a uarda do algeroz do telhado, 0 que fica
erial' empre aconselhin-el a coloca<;ao de uma
e de ferro de resguardo da qual se pode tirar

e 'or ',0.

Sobre 0 algeroz inferior, a da mansarda, nem se-~ -
a grade e necessaria. Aqui a efeito e 86 de 0 -
utilidade e pouca ou, mesmo, nenhuma.

Os vaos de portas e janelas a abrir nestas ma " ~
sac construfdos em alvenaria, mais propriamente e= -
jolo que pode ser a t/2 ou 1 vez .

As ilhargas podem tambem ser revestidas de
e as guarnecimentos dos vaos podem ser de ca= .
ou de tijolo ou cimento. Dma verga ('*) de be--
mado suporta toda a constru<;ii.o que Ihe fica pOl'
A cobertura da saliencia ou sacada dos vaos, e --
com telhas e pode ser de beiral contornado ou er _
quer outra forma.

Dma especie de pequeno madeiramento facili"" =--
pequeno telhado de beiral.

Debaixo do peitoril fica assente a fiada de telh~. -
completo acordo com 0 restante revestimento de :--
a agt(a dobrada.
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Este tipo de mansarda assim construido com paredes
de alvenaria, oferece sobre todos os outros tipos de
mansarda as vantagens importantissimas, de permitir
que no interior das babitac;oes se mantenha a propria
temperatura do ambiente. No verao nao deixa passar 0
calor, como no inverno nao passa 0 frio.

Ras outras mansarda.s tanto 0 calor como a frio prej n·
dicam urn pouco a temperatura interior. Porem, quando
o espac;o vazio entre os dais revestimentos, 0 interior e
o exterior, aquele de tabique rebocado, esbo~ado e estu-
cado, e esta de chapas de ferro galvanizado ondulauas
on simplesmente chapas de zinco, e relati\'amento hOJJi,
impede-se tambem de certa maneira esses inconycnioilles.

'e a espessura da parede e relativamell'te grandt" 0

problema da prumada do paramento interior fica com-
Ie mento resolvido. 0 interior da mansarda fica con-

\" 'en emente igual aos interiores de qn:llqllor :mdur
ual uer predio d rendimento.

Quando a espessura da parede que sustonta 0 alc;ado
da mansarda for relativamente estreita, ju. so tern visto,
a fim de manter a inclinac;ao normal, dar-lhe urn recno,
pequeno, e claro, sobre 0 vigamento. Assim, 0 alc;ado
da mansarda, nao avanc;a sobre a cornija, para 0
exterior.

Porem, este recurso nao deve fazor-se com man at-
das de alvenaria.

Mas de modo geral todas as casas de mansarda sao
boas habitac;oes, muito ul'ejudas e muito soallien a~.
sendo apems pl'ejudicadas as dependencia que fic'
tlxJlostas no norte.

J )Ul':t1lte mnito tempo IlS01l-S0 em (Illase tade
fica~oes, a constrn~uo das coberturas com agua-
das. dando pOI' isso azo as belas mam'a das,
esses te111pos, no nosso pais, eram gera~me -e
(hs de tel bas portuguesn', pintada a "eze-'
quanJo nao el'am \"idrad' de a cor.



co
:\ con- ru<:ao das trapeiras tern lugar nos telhados

quando se pretende aproveitar 0 s6tao para ha-
. a~~0, criando-se assim nos eclificios 0 andar designado
or agu 'jurtadas. As trapeiras que se destinam a ser-

;ir 35 aguasjurtadas, tern ('m geral dimensues apro-
rindas para janelas e as vezes mesmo para porta~,

quando se pretende pOI' elas passar ao telhado.
Quando 0 aproveitamento do s6tao nao interessa ao

edificio, e algumas yezes conveniente construir qualquer
apeira, pOl' mais pequena que seja, para servi<;o da

cobertura, visita do telbado e realizaC;ltOde obras.
Para dar luz ao s6Uio e seu arejamento para a pro-

ec<;ao das madeiras da estrutura do madeiramento,
constroem-se pequenas lucarl1as de abrir e fechar, e
3,:sentam-se telhas de vidro.

~ mais nao e preciso.
B das trapeiras das :'tguas-furta<las que aqui vamos

tratar, com os esclarecimentos tecnicos necessarios a
poder fazer-se a sua constru<;ao, dentro dos bons mol-
des cIa carpintaria civil e de acordo com os projectos
das edifica<;ues qne as concehem.

A constru<:ao das trapeiras pode oheJecer a estilos
e pode comportar [IS dimensoes pretendidas, dentro da
...-ertente do telhado onde tenbam lugar.
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-i. 'J. - C.llXA PARA TflA.PEmA )<.'.11 QUALQUER

ALTURA DA rLETLS'1'E

DE TRAPEIRA
As trapeiras podem construir-so em qualquer 0--:

das vertentes dos telhados e com qualquer aspec o.
A caixa a deixar no varedo para 0 arvoramento

trapeirl1s e obtida pOl' meio de uma au duas cade' --.
Estas constroem-se como todas as demais cadeias
que suo usadas nos vigamentos. Quando a trap' _ -
construida na partebaixa da vertente do telhado, j
ao frechal sobre a parede, basta uma 86 cadeia na
superior da junc:ao com a varedo. As duas cadeias -C-.
lugar quando a trapeira e construida a meio da
tente, ou It qualquer altura do varedo, para se ob-c_
interrup<;ao das varas nos seus dais topos (Fig. 12 .

E como em todos as seus casos a pe<;a de made:_
que forma a cadeia, comporta as mesmas secQoes
varas. 0 numero de varas a cortar com a cadeia
]Jende da la.rgura que se queim. dar ttS trapeiras.

Construidas as cadeias acba-se a caixa da trape'
prouta para receber a sua constru<:ao, que corne~a pelos
prumos da frente, que sao dois, urn em cada extrema
da larguru. A cobertllra das trapeiras pode sel' de ver-
tentes Oll arredonc1ac1a.
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I?i~. 13.- CAIXA PARA TRAPEIflA A .X. "CEil
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~-\PEl S D E COB ERT U RA
ARQUEADA

..I. ti'ape;iras de cobertura a/'queada ou arredondada
cujas dimensoes e situar;ao nas vertentes dos te-

lhados e, como nos outros tipos, variavel, 0 toseo difere
alguma coisa do tipo precedente, que apresentamos em
desenho.

Construida a sua caixa com as respectivas cadeias,
arYoram-se os dois prumos da frente, e sobre eles cor-
rem frE'chais que vao morrer sobre a cadeia do tardoz,
no Tabo da trapeira.

De urn ao outro frechal assentam-se cambotas, com
urn arqueado pr6prio para nele se l)regarem as tabuas
que formam 0 forro da cobertura.

Nas duas ilhargas da trapeira pregam-se as tabuas de
forro que vito do frechal ate abaixo das varas, que lhes
ficam na prumada.

As tabuas do forro da cobertura, quando 0 arredon-
dado Da.Opasse de urn simples abaulado, podem ser liga-
das entre si pOI' maclzo-ejemea, mas quando 0 arco e
relativamente apertado esse aconselhado trabalho tor-
na-se impossivel, e pOl' isso as tabuas ficam simples-
mente encostadas, com as juntas devidamente prepara-
das para ess,;;,fim.

Para a sua fixat;ao sobre as cambotas aplicam-se
pregos de setia. Depois da pregagem de todo 0 tabuado
faz-se 0 afagamento a p]nina sobre a junt;aO das ta-
buns.

Constrllido 0 toseo faz-se a cobertllra com zinco em
chapa em todo 0 exterior da trapeira.

Quando as trapeiras ficam desviadas do a]geroz
faz-se abnixo delas a continua~a.o do telhado ate se de-
brll<:nr no a]geroz, como apresentamos no nos so estudo
(Fi,r;. 13).

Este tipo de trapeira presta-se muito a ser constl'uldo
em pequenas dimensoes, para dar simplesmente passa-
gem para 0 telhado, mas tamMm em todas as dimensoes
tern condir;ues apreciaveis.

Economicamente falando, este tipo de trapeil'a 6 sem
duvida urn dos mais pr[lticos e de mais f,lcil exeeu~ao
para 0 revestimento de chapas de zinco.

TRAPEIRA
DE D U

DE
S

COB
G

as prumos da frente sao assentes pOl' orelh _
das as varas que Ihes ficam ao lado, ou ~

chal que Ihe fica a frente, ou ainda na cadeia _ --
a trapeira fica em qualquer ponto da altura da ,e1 - -
do telhado. Sobre os prumos e a meia-madeh·a a.s
-se uma verga, que vai de urn a outro. Na ver . -
senta·se urn pendttral pOl' meio de orelha de1'1'abada _~=
se destina a suportar 0 pau defileira, porque es e _~-
blema trata de uma trapeira com a cobertura de
{.guas (Fig. 14).

o pau de fileira que se estende desde 0 pendur
a cadeia, formando 0 1·abo da trapeira, assenta nela
meio de samblagens.

De ambos os lados da fileira partem as madres q -
se assentaram sobre a verga e vao terminal' tambem
cadeia, nuns travessanhos em diagonal da propria c -
deia, as varas laterais.

Depois, em ambas as ilhargas da trapeira assenta·sa
urn forro de tabuas, que pregando nas madres ou e
frechais superiormente, vai baixar as varas laterais onde
inferiormente prega.

Da fileira para as madras assenta·se 0 varedo tal qu
como se procede nos telhados. Em seguida pregam·se
as 1'ipas e os bal'bato8 de acordo com as tellias que se
lhes destinam.

Assim, temos uma trapeira com a cobertllra de telhas.
Se em lugar de telhas the apllc:issemos chapas de

ferro onduladas ou de zinco, a disposic;ao das varas
e das rip as seria, como e de saber, outra.

POI' efeito decorativo, deixam-se as ve2es as pontas
da fileira e das madres crescidas sobre a frente da tra-
peira, a nm de darero ~t cobertura um balan<,;orelativa-
mente apreciuvel. Nestes casos as pontas SaGrecortadas
para melhorar 0 aspecto.

Terminada a constru<;{ao de madeira, ° seu tosco, a
frente e as ilhargas das trapeiras sao revestidas de
chapas de zinco. .

Em algumas obras as ilhargas das trapeiras sao cons-
titnidas pOl' chapas onduladas de ferro ou pOI' ard6sias.

I
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Fif]. 17.-TBAPEIRA COlVSTRUiDA DE A.LVElVARIA

(Lado c A.11'ado)

Actuallllente esta fora de uso a aplica<;lio de telba:>
de ardosia, que lllais nuo eram do que Ulllas delgada:>
laminas negras.

Usaram-se bit dezenas de anos nestes re\'estimentos
chapas de ferro imitando telhas, em caneluras, mas com
o tempo desapareceram.

'rambem em algumas edifica~oes as trapeiras sao
construidas pOI' tabiques, rebocados e caiados au estLl-
cados com cor na massa.

Para esse genero de trabalhos, faz-so logo em 80-
guida ao assentamento do forro nas faces laterais, a
aposic:ao de fasquiado para receber 0 reboco exterior.

Sobre as varas laterais de cad a lado da trapeira, cons-
tr6i-se urn canal - 0 agniei1'o, para receber as {Lguas
ua chuva. A sua construc;ii.o e feita com uma ripa, das
de telhado, pregada em todo 0 prolongamento da vura,
sobre os topos do ripado, fazendo calha de encontro a
trapeira. Depois de bem revestido ue zinco fica em li-
ga<.;ao com 0 revestimento lateral da trapeira; uma
umpla aba da chapa da sua cobortura fica sob as te-
lhas, a fim de nno permitir a passagem da agua pluvial
para 0 madeiramento e depois para 0 interior da casa.
Essa aba ou fralda de zinco sob a telha nao cleve mediI'
menos de OIll,25 ou OIll,35.

Quando as ilhargas das trapeiras sao revestidas de
telhas ou de chapas de ferro onduladas, 0 revestimento
dos aguieiros tambam deixa desse lado uma fralda que
fica debaixo das telhas.

S6 com urn born e bem feito revestimento de zinco,
o aguieiro pode suportar a agua que the cai e que tem
de conduzir ao algeroz .

. 0 vao sobre ,a verga entre 0 varedo, nl1 frente da
trapeira, e tapado de tabuas de forro. As liga<;oes dos

prumos, da verga e do peitoril ~b.o apre:"'=.-
pormenores (Fig. 14). Nestas samblagen~
os dentes, as metas-1I1adeinlS e as orelhu<!; - _ -= -
pOI' pregos de sec<;ao quadrada.



TRAPEIRAS DE TRES AGUAS

ESTE tipo do trape~ra. e muito usa~a llas casas sola-
rengas, nas edrfi.ca~oes pomballllas 0 nos gran des

imoyeis de aspecto ultra-classico.
l;- su?- constru~uo pm'ece um tanto pesada it pri-

m81ra. vIsta, mas 0 seu aspeeto tem urn certo cunha ar-
tistico.

Estas trapeiras S~to.guase sempre construldas junto
do algeroz, ficando-lhe abaixo simplesmento urn esharro,
que e uma. fiada. de telbas ou uma cbapa de zinco.

A sua constru<;ao nssenta principalmente na parede
da facbada, onde a trapeira tern lugar e onde para 0 seu
al<;i1dose eleva uma vez de tijolo, ou mesmo Ullla sim-
ples meia-vez,

Os lados ou sejam as suas illwrgas, que do telhado
para cima sac revestidas de telhas au do chapas ondu-
ladas de ferro galvanizado, nao sac mais do que UllS
frontais assentes no pavimento. Para dar lugar a este
assentamento com 0 seu peso pr6prio, e conveniente
qne 0 pavimento seja de betao armado ou de abobadilba,
ou ninda de qualquer outro que ofere<;a a necessaria
resisten cia.

Algumas vezes 0 assentamento dos frontais que for-
mam os lados da trapeira assentam pura e simplesmente
sobre 0 vigamento, cujas vigas qua ficam nessns pru-
madas sao refor<;adas, como e conveniente.

A; parte inferior desses lados ou ilhargas, a que fica
abaJxo do telhado ate ao pavimento, e devidamente fas-
q 'ada para receber os rebocos, esto~os e estuql1es em

ambos os paramentos, de acordo com as restailtes pa-
redes interiores cia casa.

Quando a resistencia do pavimento e apreciitvel cons~
tr6i-se em. vez de um v:ul&,arfrontal au tabique, quase
sempre mms ou menos hgmro, uma parede de ll1eia-vez
de tijolo, ficando desta manoira um conjunto homoO'eneo
acima do telhado. 0

A parte exterior de alvenaria e tratada nos seus pa-
ramentos como for tratada a facbada da edificaQao, de
cujo conjl1nto faz parte.

A cobertura deste tipo de trapeira e de tres aguas
ou vertentes: dUelSaguas mestras e uma tacani~a, que
fica de frente.

E mais, tambem neste tipo se exige 0 beiral de telhas
de meia-cana.

Feita esta descri<;uo, frisamos que tambem se pode
aplicar 0 sistema de duas vertentes, e que tambem pode
leval' na frente da cobertum uma aba ou testeira re-
cortada. lsto, e claro, se se tratar de uma constru ':_
pitoresca.

No nosso desenho do corte desta trapeira (Fig . .:.:
veem os leitores a forma completa da sua constr -
Ve se alem do madeirameuto, a serrafado do teet c

disposi<;uo das telhas. 'l'ambem a liga<;uo do pa .~:::--
a frente da trapeira e executada, como se pra~ -
geml nas dependencias das casas de habita~ao,
da janela pode ser de betao armado ou de ..
pende da importancia da obra.

Compreende-se que a' boa qualidade do
deve concordar com 0 conjunto.



Fig. 20. - TRAPEIRA DE FACHADA
(A - AZ,;ado j B - COTte e Lado)

_ITECTORALl\lE~'rE as fachadas das odifica<;:oespo-
em ser encimadas pOl' trapeiras de grandes di-

_~ 5, interrompendo as platibandas. 0 seu efeito e
•.... co. A constru<;:ao destas trapeiras e "totalmente

:ei'-<l em alvenaria. A sua facbada faz parte integrante
achada do edificio, pois que se lhe segue em conti-

nuidade, embora quase sempre cornporte motivos dcco-
ra i,os que indicam separa\,ao.

Em obras de grandes propor<;oes a termina<;ao da sua
altura pOl' algumas grandes trapeiras a face da fachada,
alcan<;.a maior beleza, e a aspecto, mesmo que a deco-
ragao seja s6bria, e sempre agraduvel.

A cobertura das grandes trapeiras e execlltada como
as coberturas pr6pril:ls dos edificios, tendo interesse co-
mum com os telhados com que confinam.

o aspecto exterior destas obras e yaria<1issimo. Pode
tel' beirais se a telhado geml as Will e possuem plati-
bandas quando toda a cobertura as tem.

Neste genera de trapeiras tambem se fazem constru-
<;oes' de pequena monta, interrompendo da mesma ma-
neira as platibandas.

As fre~tesJ como dissemos, sao de alvenaria e fazern
parte da fachada, mas as ilhargas sao construidas elll
qualquer forma de constru<;.ao como qualquer dos outros
. emas de trapeiras.

As trapeiras de dimensoes avultadas tanto podem
comportar nas suas facbadas janelas, como portas de
,~andl!, de peito au de sacada. .

.A. fim .de se obter mais luz au arejamento nas de-
endencias d~ agnas-furtadas, tambem se costumam

'ao de jane4s nas ilhargas das trapeiras .. Estes

vaos sao, porem, de menores dimensoes do que 0_ -

da fachada, pais que estes devem can tar dua 0

batentes e as jauelas laterais podem 86 tel' uma.-"
AlOm do que dizemos nada mais tern de .·c

estas tl'apeiras, nem as outras de outros tipos .0:-3 ~

estrutura geral e comum" de todos as telhados. P -
melhor esclarecimento destes estudos as de_e - --
bastante elucidativos e precisos.
" Estas trapeiras que, como virnos, ficam
nas fachadas dos edificios, podem como ela er as -'"
frentes pintadas au rc\'estidas COllias me_mos m - .-
e moti\·os.

Os sens vaos de frente tanto podern ser de e··o c --
de sacada. No nosso estudo apresentamo a t-:1 e:'" e_-
cimada pOl' frontao, mas pode tambem a lre::e_' ~'5"~

como ontras com beirul, quer fOl'll1ando 0 'elh,u!o -
au tr8s vertentes, tal qual como outro estudo a. re.::e~-
tado (Pig. 17). 1<:stetipo de trJ peiras. com'em :lce~
qualquer que seja a sua forma, obedece com .e'
ao estudo da fachadR da edificac::ao.

Tambem se constroem t.rnpeiras de meno:-e.:: ~e-
sues na pramada do paramento da facbada. iI:-e." <--

pendo Jo mesmo modo a platibanda e a aloeroz ..• n? .
estas pequenas trapeiras ponca liga<;ao e tabe ec~_ c
as fachadas. 86 0 fazem na sua base.

Estas pequenas obras cOlllportam em ,.. r' c(, 2.
ras de Juas vertentes.

A frente da sua cob,'rtnra, ger31men e. ne.::' .::e
feita de telha~ de qllalqucr tipo, nplica-. e UTI: c·'

gem de madeira, que Ibe da um cunha ce ce
Esta testeira, que as vezes e apenas con::-' ;
meute pOI' duas regaas, uma obre ca \"
hem pode tel' no eu cen-ro uma ] ':-1.
complemell a de realce.



Estas pequenas eleva<;;oes acima da platibanda favo-
~ecem os bons s6taos, transformando-os em habita<;5es

cei a,eis.
_-lio sao, e claro, como toda a gente sabe, as aguas-

: urtadas casas de habita<;;ao de primeira ordem, mas
"ao de certo modo superiores aos subterraneos. Nas
edificagoes de pequeno fundo nao ha, quase vantagem
enhnma no aproveitamento do s6ti'io, mas nos edificios

de grande fundo, em que 0 ponto do telhado e bastante
e e,ado deve fazer-se esse aproveitamento, ganhando

m bom e apreciavel andar.
Quando os pontos dos telhados sao muito elevados

:oda a cobertura fica desprovida de beleza se nao con-
""iTer as necessarias trapeiras, estabelecendo-se uma
a a-furtada.

Em certos edificios, devido ao seu grande telhado,
a roveita·se, acima das aguas-furtadas, urn s6tao, as

"ze de boa categoria.

ANOTAC;OES

ETIRE as janelas e portas de mansarda e as trap eras,
em qualquer das suas formas, hlt indubitavelmente
emelhan~a muitissimo apreciavel.

0- algados destas construgoes sao em tudo mais do
_ e semelhantes, sao quase que absolutamente iguais.
. ob8e ,ar-mog com urn pouco de aten<;ao as trapeiras

eo...s nidas, pelo menos 0 seu al<;ado, com alvenaria
-randas de beirais e olhar-mos seguidamente para as

s de uma mansarda construida da mesma maneira
os materiais indicados, temos, portanto, uma obra

-:1 diIeren~a s6 existe no comprimento da estrutura,
C ::::l. . a nas trapeiras e curta nas mansardas.

_-0 elhados das mansardas, nas vertentes superiores,
::==: e endido, podem tambem construir-se trapeiras,
~_: _ e 0 s6tao sob1-e 0 andar de mansarda pode ser
~:-o\ej do, nao s6 para habitagao como tamham para

C;1ioon outro qualquer fim.
.3.. cOIlSuUl;ao da trapeiras nas vertentes superiores

dos de mansarda, deve obedecer as mesmas
~a<;~ 0 de oda a obra.

Os eixos das trapeiras devem corresponder as mes-
mas linhas de eixo dos vaos das mansardas, como estes
devem corresponder aos vaos dos andares inferiores.
I8to e, tados os va-os das fachadas devem ficar na mesma
linha de eixo, de alto a baixo do edificio.

As dimensoes das trapeiras neste genera de constru·
gao nunca devem atingir grandes proporgoes.

Geralmente constroem-se nestes telhados umas tra-
peiras, cuja largura nao passa de 1m,20.

86 em caso de absoluta necessidade se constroem
trapeiras de grandes volumes.

As vezes, quando os s6taos nao sao destinados aha-
bituguo, as janelas sao ovais ou circulares, apenas uns
vulgares 6culos revestidos de chapas de zinco na sua
estrutura de madeira.

A melhor chapa de zinco para os trabalhos de reves-
timentos das construgoes de obras de telhados, e a do
n.O 12.

A prop6sito da construgao de mansardas e trapeiras
nao tratamos aqui dos seus estilos, nem das suas pre-
posigoes artisticas dentro de qualquer faceta arquitec-
t6nica, tratamos somente do tema construtivo.

Exemplifidmos algumas construgoes, as que nos pa-
receram de maior importancia, destes ramos de traba-
Iho das coberturas de edificios, quer de caracter de
habitac;ao quer de tipo industrial, para melhor clareza
e compreensao dos nossos leitores.

Desenvolvemos os esclarecimentos das fases dos tra-
balhos de carpintaria, na construc;3.o dos toscos das
mansai'clas e das trapeiras, as suas ligac;oes com os te-
lhados e com as platibandas, nao olvidando 0 conjunto
geral de toda a cobertura.

Pelos conhecimentos expostos ficam os estudiosos ha-
bilitaclos no desenvolvimento a dar a toda a sorte de
mansardas e de trapeiras, que tenham de construir.
Qualquer que seja 0 genero de construc;ao e em qnal-
quer material, a forma de tragal' e execntar a obra e
sempre dentro dos estudos aqui apresentados .

A construc;ao dos toscos das cobertnras e urn dOB
mais interessantes ramos da arte de constrnir.


