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ENCICLoptDIA PRATICA
DA CONSTRU~AO CIVIL 7

PAVIMENTOS
D E MADEIRA

AL:\JKNTE ainda entre n6s estao em pleno usa 0

anmentos de madeira. Nas grandes constru<;oes
_ e os pavimentos fazem parte do todo em betaos

-, '0, ao ainda e tambem os pavimentos de madeira
odo 0 conforto as habitac;oes ou escrit6rios, pois

cas sao revestidas de mosaicos de madeira.
alhos serao apresentados desenvol vidamente n as
nifesta<;oes, umas vezes s6brias e vulgares, ou-
caprichosas formas e desenhos de grande arte .

Desde os vigamentos as parquetas luxuosas de madei-
ras de alto pre<;o, passaremos em revista com boas des-
cri<;oes toda a sorte de soalhos e revestimentos de ma-
deira em pavimentos.

Como e 6bvio iniciamos 0 estudo dos soalhos com 0

assentamento dos vigamentos.
POl' isso os pavimentos de madeira tomam urn desen-

volvimento importante, que e mister estudar em todas
as suas formas de constru<;ao.

i__ .__ -1 _ ._J



PRE L I M I N A R' E S
o estudo e constru<}ao dos pavimentos de madeira

notamos logo no inicio destes trabalhos, que eles
se dividem nltidamente em duas partes. A primeira,
como nao podia deixar de ser, e a que se refere aos vi-
gamentos, em todas as suas disposiQoes e modalidades,
e a segunda a que trata dos soalhos, ou seja ados pa-
nmentos propriamente ditos.

As vigas que geralmente sac de madeira de pinho,
de,em ser de quina viva e assentes sobre os frechais,
onde pregam com cavilhas, pregos quadrados de om,08,

12 ou om,15 de comprimento. Devem ser convenien-
emente direitas, desempenadas e desprovidas de ver-

ITadas e de bornes.
Para as casas de habita<;ao as madeiras do mercado

em as secQlJes necessarias. Para outras constru<;lJes as
madeiras devedio ser serradas conforme os calculos
e outros pormenores. Geralmente os vigamentos servem
sllnult~neamente para soalhos e para tectos, dai a con-
,eniencia das vigas serem bem galgadas.

DISTRIBUIc;XO DAS SUPERFICIES

vista da planta de uma casa a sobradar, ou melhor,
a vigar, resolve-se a forma de assentar as vigas

em qualquer dos sentidos da sua 8uperficie.
POI' efeitos de economia, motivo que quase sempre

impera na nossa constru<;ao civil, resolve-se ass ental' 0
'gamento no sentido mais curto, como mostramos no

deseDho (Fig. 2). S6 se nao procede assim se as paredes
oude se faz 0 apoio forem apenas tabiques delgados, pois
ue as paredes mestras sac aquelas que para esse fim

ofere cern melhores vantagens.
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o assentamento das vigas em cad a dependencia de
uma casa a sobradar pode ser feito desencontrando-as
umas das outras, e quando apoiam numa mesma parede
podem assentar de par, isto e, encostarem as suas ex-
tremidades umas as outras. Porem, nas boasedifica<;lJes
as vigas das dependencias que se seguem, ligam umas as
outras pOl' liga<;lJes pr6prias (Fig. 12).

Dentro de cada dependencia 0 vigamento principia
encostado numa parede e termina encostado noutra.

Fig. 3. - VIGAlvIENTG ABSENTE
A) Vigamento assente no sentidolongitudinal; B) Vigamenlo assente
no sentido mais ClWto da dependencia; C-D) Vigamento comum as
dlias dependeneias e apoiando na parede divisoria; E) Vigamento
assente no sentido mais curto e provido de eadeia; PJ- Vigamento

aBsente no sentido mais ew'to e econ&nico

o peso das madeiras para pavimento , mais usadas
nas nossas construp,oes, e dado em re1aQao ao

metro cabico e refere-sea uma seca-gem media:

Qualidades

Carvalho
Casquinha .
Castanho
Choupo .
Nogueira
Pinho ..
Pinho manso .
Pits-pine

800
600
600
700
650
700
750
800

As, madeiras mais pesadas sac 0 Mangue, a Sicupira
e 0 Ebano, que pesam de 900 quilogramas a 1 tonelada
ou mais.



o MA
aredes da edificar;ao ate it altura de
anmento, procede-se ao assentamento

a:;:sen es' sobre as paredes umas vezes,
~ 2:e3 _obre os frechais estendidos sobre

do com 0 paramento interior das

_ - =-==--- ~:> x:::a dependencia, para formal' 0 seu
- =: -=3 que uma serie de vigas dispostas

outras, convenientemente nive-
_ ~2 S perjor, em todos os sentidos.

" -,-:,,-- que entram nas paredes e que se
:mnca devem mediI' menos de om,20

_-= ~ para a boa contextura do sobrado,
ompanhados com alvenaria.
- - ngas depends geralmente das di-

=.::. ==.dencia a sobradar, mas em regra usa-
...=- - das outras om,30 ou entao om,40 do

cada viga. As secc;oes das vigas depen-
dimensoes das dependencias em que

=' . mas nas construc;oes vulgares em que as
- " em geral pouco mais medem do que 4"\00

secr;oes sao de om,lO de espessura pOl'
a.
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r .4.. - LIGAC;OES DOS FRECHAIS

~ ;$ 'ameIlW j B) Ligayoes de Frechai6
adeira e de malhete

E N o sT

Quando 0 comprimento de qualquer dependencia atinge
6m,OO, 0 que e raro em pavimentos de madeira, aplicam-
-se vigas com a sec<;ao de om,12 X om,20.

Para a boa solidez de toda a constru<;ao, devem as
vigas ser de quina viva. S6 nas constru<;oes ordinarias
se admite, pOl' economia, madeira de meia-quadTa.

Quando as vigas assentam sobre frechais abre-se ne-
las um entalhe com cerca de om,Ol de profundidade para
ficar apertada de encontro ao frechal.

Sobre os frontais ou tabiques que separam as depen-
dencias de uma casa, podem as vigas atravessar sobre
elas, quando 0 seu comprimento e assaz grande, vigando
ao mesmo tempo dois ou mais compartimentos, descan-
sando simplesmente sobre a parede de tijolo (Fig. 6-C)
ou entalhar no frechal (Fig. 6-F). Quando, porem, nao
convenha assentar de par duas vigas no seguimento de
uma dependencia para outra, faz-se uma samblagem de
ligac;ao (Fig. 6-B) firmada pOl' pregos ou cavilhas. 0 vi-
gamento de qualquer compartimento e sempre executa-
do, se nao houver vantagens superiores, no sentido mais
curto, pois e sabido que 0 custo da madeira e mais baixo
quando as suas dimensoes sao menores.

POI' outro lado oferece vantagens na economia da
mao-de-obra, vigamento comprido que Guhra 0 maior
numero possivel de dependencias. A constituir;ao do so-
brado inclue 0 vigamento e 0 solho .

A maior parte das vezes 0 vigamento dos pavimentos
de uma edificar;ao e assente sobre fTechais, para

nao ficar propriamente sobre as paredes, 0 que tem inu-
meros inconvenientes. Os frechais sao tambem vigas



assentes ao longo das paredes onde devem apoiar os
·O'amentos. Se san assentes sobre divis6rias interiores,

quer em tabiques ou frontais de madeira, quer sobre
paredes ou panos de tijolo, a cutelo, a i/2 ou 1 vez, cor-
em positivamente sobre eles.
Porem, se san assentes em paredes exteriores, gel'al-

mente grossas, tomam lugar sobre elas, mas nil.mesma
prumada dos paramentos interiores (Fig. 6-A).

Os frechais tem, geralmente, a secQao de om,10XOlll,10,
so tendo acidentalmente, em casos especiais, a secQao
de om,10XOlll,12. Sao fixados sobre elegimentos e san
acompanhados com as paredes. As ligaQ5es dos frechais
entre si san feitas pOI' ligeiras samblagens.

Assim, quando os frechais se cruzam, passam um pelo
outro a meia-madeira, como vemos no desenho (Fig. 4)
e pregados de cima para baixo, como claramente se
compreende. Nos angulos das paredes a ligaQao dos
dois frechais e feita tambem a meia-madeira e do mesmo
modo pregados.

Para uma boa travagao de todo 0 pavimento e de
maior conveniencia que todas as porgoes de frechal es-
tejam bem ligadas entre si, formando um s6 conjunto.

A posigao horizontal dos frechais deve ficar bem ni-
yelada, para que 0 vigamento permita ao pavimento
uma boa horizontalidade.

o assentamento dos vigamentos exige um bom nive-
lamento. Assim, os carpinteiros, ao aprestarem-

-se para este trabalho munem-se de niveis e de reguas.
ComeQam pOI' assentar numa extremidade da depen-

dencia a vigar, uma viga dentro do nivelamento pr6prio,
de acordo com as alturas estabelecidas para cada andar
da edificagao, e, dai, com 0 auxilio do nivel e da regua,
assentam uma viga em cada comprimento da regua de

que se servem, as vezes de 201,50 ou 3111,00, ate atingi-
rem a outra extremidade da dependencia.

Assentes essas mestras, dedicam·se a preencher os
espagos com as restantes vigaJ. Dentro de cada espaQo
entre me:;tTas, ja nao e preciso 0 nivel; basta apenas a
regua para se verificar se as vigas estao dentro do nive-
lamento. Nao e conyeniente que fiquem nem mais altas
nem mais baixas. Se estao mais altas, tira-se pOI' debaixo
com a enx6 0 que estiver a mais, mas se estao mais
baixas tem de calgar-se com palmetas.

Isto dit-se com maus vigamentos. Com as bons viga-
mentos a precisao quase que existe. Quando as vezes
passa despercebido qualquer desnivelamento os carpin-
teiros tosquiam superiormente com a enx6 0 que estiver
mais alto, alinndo depois com a plaina de urn ferro.
Quando pon-entura faHar altura para se atingir 0 myel
preciso, calga- e a yiga mais baixa com uma fasquia
e tudo fica cer o.

Para que a boa ligagao das vigas fique perfeitamente
samblada a05 frechai , abre-se nelas urn dente de cao,
pequena caixa de om 01 de profundidade que entra no
frechal apertadamen-e.

Este 5i ema de assentamen 0 tanto se pode fazer em
qualquer parte do comprimen 0 das vigas, como nas
suas extremidades.

Em qrralquer pa e da \la-a que a a,eS5a 0 frechal
abre-se 0 dente de cao e corre nas suas direcgoes, como
mostramos no desenho (Fig. 6-F). ~as e:rtremidades
das viga5 abre-se da mesma forma 0 dente de 000 e a
viga topeja contra 0 frechal como mOSl amos em A da
mesma figura.

Em certas constrngoes mena im 0 tes e muitas
vezes dispensado 0 frechal, passando as Yl"'a simples-
mente sobre as paredes delgadas fican 0 resas po-
rem, pelo acompanhamento da al'enaria.

Nas paredes mestras onde, e claro, erminam os pa-
"imentos, as vigas encastram na al,enaria em agulhei-
ros abertos ou deixados para esse fim. 0 ni,elamento

B liga acrescentada e assente sobre Frechal por meio de Dente de Cao; C) Viga passando sobre wn
r-e 0 Fred/a! e (fflCastrada; E) Viga encastrada; F) Viga sobre 0 Prechal; G) Viga encasl?'adn;

; - 1) liga atravessando uma parede ; J) Viga encastrada e com ligayao a Cadda



o rigamento nestes casos e dificil e imperfeito. Os
carpin eiros calQam com palmetas de madeira ou com
ocados de tijolo e outros fragmentos de alvenaria os

wpos das vigas, de modo a obter 0 nivelamento,ate os
"edreiros, fazerem 0 acompanhamento, tapando os agu-

eiros. E neste tapamento, qU0 as vezes pOl' qualquer
escuido, se estraga 0 nivelamento das vigas, quer

_ ondo ou tirando os cal<;os la deixados quando do seu
sssentamento.

QCANDO qualquer superficie vigada tern de dar passa-
gem a uma conduta de chamine, a uma caixa de

:cada ou a urn qualquer outro motivo de constru<;ao,
que temos de interromper 0 vigamento, recorremos

plicaQao das cadeias .
..:1s cadeias nao SaD mais que uma porQao de viga

~ente e ligada pOl' samblagens as duas vigas que la-
~eiam 0 espaQo interrompido, e que servem para 0 to-
.: "amento das vigas que preenchem esse espa<;o.

.A. ligaQao das cadeias as vigas que estao situadas de
'~da lado da interrup<;ao, e feita por orelha derrabada
com dente ou talao (Fig. 6-J) que entra nas escarvas
_ropriadas abertas nas vigas .

.A. cadeia deve entrar esperta entre as duas citadas vi-
~ s para que 0 travamento seja completo no pavimento.

Para melhor seguran<;a aplicam-se dois pregos em
c' a da orelba derrabada que VaGprender na viga.

Por sua vez todas as vigas que SaDmetidas a preen-
. er 0 espa<;o da cadeia ligam-se a ela pelo mesmo pro-
eesso de samblagem. Muitos outros sistemas SaDusados
:::a constrw;;ao de cadeias, mas 0 que indieamos e de

os 0 melhor e por isso talvez 0 mais aplicado.

n" .- TARUGAMENTO DE VIGAMENTO PARA
..i ENTAMENTO DO SOLHO COM CABEIRAS

Q~A..c-OO as pavimentos de madeira SaD eonstruidos
c=. t ande dependeneias, por melhores que se·

- =~e e do ngamento e embora 0 intervalo das
e e es ei 0, da-se sempre oseilaQao.

f/J&rd dd
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Evita-se, porem, toda a oscila<;ao dos pavimento~,
tornando·os de grande firmeza empregando um sistema
(le tarugamento.

o brugamento faz-se por varios process os, sendo al·
guns bastante pniticos. De entre esses sistemas indica-
mas alguns que nos parecem os mais econ6mieos e os
melhores, tanto na execu<;ao como na pratica.

Os dais primeiros sistemas SaD de uso vulgar e cor·
rente e 0 terceiro, 0 melhor, e aplicado nas boas cons-
truQ0es.

o numero de ordens de tarugos depende simples-
mente do comprimento do espa<;o a sobradar. Em geral
costumam·se aplicar as ordens de tarugos intervaladas
de 2ffi,50 a gffi,OO umas das outras, mas se as dimensoes
da dependencia onde 0 vigamento tem lugar medirem
de comprimento 4 a 5 metros, acerta-se a ordem de
tarugos a meio dessa dimensao.

As ordens de tarugos SaD construidas em linha recta,
para se obter um- perfeito travamento. A fixa<;ao dos
tarugos e em geral feita com pregos, mesmo que as
samblagens fiquem bem feitas e as liga<;oes sejam ho-
mogeneas.

1.0 PROCESSO. - Tarngamento simples. - Os tarugos
SaD pe<;as de madeira com 0 eomprimento igual ao es-
paQo entre as vigas, metidos apertados de baixo para
eima, para que com este impulso 0 vigamento suba, fa-
voreeendo depois 0 nivelamento quando a carga pr6pria
do sobrado ineida no centro da dependeneia.

Convem que a sec<;ao da altura do tarugo seja igual
a altura das vigas, para que estas nao fiquem torcidas
com a aplieaQao dele. Do mesmo modo convem que 0

comprimento dos tarugos seja esperto, para que 0 aperto
de toclo 0 vigamento seja perfeito. A sua fixaQao e feita
com pregos de uma e outra face do tarugo para as vigas.



DE MADEIRA
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do nestes tarugos, num topo. se deixa uma clivi-
e para aplicaQao de duas palmetas para melLor

Eno da-se-Ihes a designavao de tm'ugo de chaveta.
~2.° PROCESSO. - Tarugagem de C1·uzetas.- Prepa-

:-am- e uns serrafos de pequena sec<;ao e metem-se aper-
dos de encontro as vigas, onde previamente se abriram

mnas pequenas escarvas, para entrada das suas extre-
midades.

as serrafos sac metidos primeiramente na escarva
~uperior de uma das vigas, e depois e que se faz. a en-
trada da extremidade inferior na escana de baixo da
outra viga. Ao lado deste primeiro serrafo mete-se 0

ontro em sentido contrario, formando-se assim a cru-
zeta; 'que estabelece 0 equilibrio das vigas em todo 0

eu conjunto. as serrafos sac fixados as vigas com urn
preO'o em cada uma das suas extremidades. .

Este sistema de tarugamento e vulgarmente conhecldo
pOl' a americana.

3.° PROCESSO. - Tar.ugamento entalonado. - Este sis-
ema exige que os tarugos tenham as mesmas secQoes

do ,jO'amento e obedece a urn interessantissirno tipo de
~amblagem. . .o comprimento dos tarugos s6 e conheCldo depols de

0_ os entalhes nas faces das vigas.
Es-e entalhe e aberto como vamos descrever (Fig. 9).

: : -e-5e a altura da viga em tres partes iguais
_ - _. c, e) deixando-se a inferior no estado natural,

- -- _ '0 abre-se uma caixa para 0 talao, de om,Ol de
_ __"":W:. e e na superior abre-se um chanfro com

:- - - _ _ .02 na parte superior da viga ligada it caixa

= -aruO'os deixam-se samblados as orelhas
e arem nos entalhes das vigas, como
. _ 0- arugos sac metidos apertados

'0 A 0 que dll a todo 0 viga-
_. eira ordem.

s pormenores mostram todas
:,_ --==' 0 D mostra os entalhes

'" B . fa no canto superior
o en the e E mostra

- - .:;en alhes.
• e e do tarugo

Este proce 0 de ar00'30'em e de folios 0 melhor e e
o mais u ado na can rnQao das cadeias.

LJGA<;OES

As "iO'us de madeira S~LO susceptiyeis de serem acres-
<> h" dcentadas. para 0 que a urn sem numero e sam-

blagens, alO'umas das quais yerdadeiros engenhos de
carpintaria (Fig. 12).

Mas nos toscos da constru<;ao, devido as cargas que
as viO'astern de suportar, as suas jun<;oes s6 podem fUe
7.('1'-,,: soore apoios. Logo, pOl' conseguinte, teremos de
fazer a aplicavao de pregos. Fazendo-se uso dos pregos
nl'io temos necessidade das samblagens dispendiosas.

~'\ssim, s6 temos em usa uma escassa dezena de sa~-
blagens praticas, das quais apresentamos apenas Olto
tipos diferentes:

A - Samblagem it meia-madeira com os topos de
ambas as pe<;as em macho e femea;

A 0.4" --t t-- 0.30 -1vet

Fig. 10.-DIVERSOS PROCESSOS DE TARUGAGEM
A) Tm'ugamento simples; B) 'l'arugamento ds Cl'uzeta ;

Cj Tarugamento entalonado



Fig. 11."'- VIGAMENTO ASSENTE NA PAREDE,
SEM FRECHAL E TARUGADO

B - Samblagem a meia-madeira simples;
C - Samblagem a meia-madeira com os topos das

dnas pe<;as em ganzepe;
D - Samblagem a meia-madeira dentada;
E - Samblagem de chanfros dentados;
F - Topejamento chanfrado, que tanto pode ser a

meia-esquadria (45 graus), como com qual-
quer alongamento ;

G - Samblageni de recortes dentados ;
H - Samblagem de dentes de ganzepes.

ao mais que suficientes estes tipos de samblagens
• ara jun<;oes de vigas, nrw havendo, pOl' conseguinte,

ecessidade de aplicar 0 assentamento de vigas a topo
as das outras, 0 que s6 se tolera nas mas constru-

~es. .
Pelo que expusemos verifica-se que nao temos neces-

<:' dade de aplicar samblagens com malhetes nem com
. ceis escarvas .e mechas, nestes tipos de jiln<;oes de
'(Fa aplicadas na constru<;ao civil.

~-----.
I.
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Fig. 13.-ASSENTAMENTO DE VIGAS
SOBRE FRECHATS

EM muitos casos e mister revestir de soalhos de ma-
deira muitos pavimentos de massame de betao ou

formigao. Para isso tem de recorrer-se, para as tabuas
de solho serem pregadas, a urn serrafado embebido lla
massa do formigao (Fig. 14).

Estes serrafos que podem, em geral, computar as sec-
<,)oesde om,05, om,07, om,08 ou mesmo om,lO de espessura
pOI' om,04, om,05, om,06 ou om,07 de largura, sao mais
que suficientes para 0 fim desejado A disposi<;ao destes
serrafos e exactamente a mesma das vigas, quanta as
distancias entre si. a serrafado e metido na massa na
ocasiao em que toda a superficie do massame e nivelada.

86 depois de completamente seco todo 0 massame e
que se procede ao assoalhamento, como e bem de vel'.

as serrafos tern os seus dois lados em chanfro, ficando
a sua mellor largura para cima, a fim da sua seguran<;a
na massa ser melhor.

Nos pavimentos de res-do-chao ou de subterraneos,
onde as vezes nao e possivel deixar a caixa de aI', este
sistema de construir sobrados e de atender.

PARA a constru<,)ao de vigamentos todas as madeiras,
em geral, sao boas. No entanto as madeiras mais

rijas SaD sempre as mais recomendaveis, se exceptuar-
-mos a casquinha, que apesar de ser macia e 6ptima ma·
deira para todos os generos de trabalhos de constru<,)ao.

as vigamentos de casquinha SaD classificados de pri-
meira ordem, e, as suas dimensoes do mercado,
om,22X om,075, estao mesmo a calhaI' para 0 fim em
vista. as vigamentos de pits-pine, aplicados nas grandes
constru<,)oes dos bons tempos em que se importavam
boas madeiras, eram considerados vigamentos ricos.

a pinho nacional, a chamada madeira da terra, e uma
boa madeira de constru<;ao e para os vigamentos oferece
boas vantagens, se for cortado de bons pinhais.



Fig. 14.-ASSENTAMENTO DE SOBRADOS
COM SERRAF ADO

~ Corte do pav£mento no senticlo trans'versal do sen'afado;
E baiXIJ: Car~ no sentido longitudmal do serrajado

~0 em no mercado, nem todos as vigamentos de pi-
SaD de molde a ser recomendados, pois que nem
Ie sao serrados em quina vha (i), mas sim em

-quadra (2), 0 que para os bons toscos nao serve,
e dificultam as boas samblagens.

A madeiras de pinho bem serradas e de boa quali-
.::'" e, rennem as me8mas vantagens das madeiras de

'- -pine e outras, tanto em durac;ao como em resistencia.
..15 ontas das vigas que ficam encastradas nas pare-

e -em. er pintadas com urn induto que as proteja
ec os e umidades.

Da madeira de pinho de boa qualidade tambem se
::.....ze excelentes solhos, chegando mesmo a rivalizar
o:n 0 pits-pine.
o pinho mansa e tamMm, e justamente, considerado
a das melhores madeiras para vigamentos e soalhos.

_-0 tempos das grandes constru<;5es de madeira,
o nao se aplicavam madeiras ex6ticas, recorria-se
o ngamentos de pinho e abundavam madeiras

_ ;' e boa seiva, bastante isentas de n6s, de quina
---7-::< '" e comprimentos apreciaveis.

MINIMAS

ANOTA<;OES

N:\o &aO s6 os insectos os inimigos declarados dos
vigamentos de madeira, porquanto a umidade

corrompe os tambem veloz e assustadoramente. Para
evitar 0 apodrecimento rapido das madeiras aplicam-se
nelas indutos preservativos mais ou menos de reconhe-
cidas vantagens.

Como ja 0 dissemos noutro lugar e costume pinta-
rem-se com eles as entregas das vigas, para se evitar a
corrup<;ao dessas pontas de madeira, mas nas boas edi-
nca<;5es todo 0 tosco, quer fique embebido na alvenaria
quer fique livre, e pOl' conseguinte arejado, a sujeito a
esse tratamento.

Para as rnadeiras de pinho esse tratamento a espe-
cialmente indicado.

o arejarnento obtido pela caixa de ar, espaQo existente
entre 0 nivel do terre no e 0 pavirnento do primeiro piso
de uma casa, que nunca deve mediI' menos de 010,40, e
bastante util para a conserva<;1io dos vigamentos.

De urn modo geral os vigamentos nunca podem passar
sem a caixa de ar, porque sem esse arejarnento a sua
durac;ao a sempre efemera.

Muitas vezes, e quando se possa fazer e aconselhavel,
deixam-se nas paredes das funda<;5es ventiladores para
o exterior, para que a renovac;ao do ar seja constanta.
Nestas cil'cuntancias tambam, dentro da mix'a de ar,
se deixam aberturas em todas as paredes interiores das
funda<;5es, para melhor circula<;ao do ar atraves de toda
a edificaQao nos seus baixos .

Quando pOl' qualquer motivo se nao possa deixar
caixa de ar e entao mister construir urn rnassame sobre
o qual se assenta 0 serrafado para 0 solho. POl'em,
nunca se deve deixar urn vigamento desprovido de caixa
de ar, porque isso seria a sua ruina.

(1) A madeira de quina viva 6 aquela que tem todas as suas
arestas em angulo recto.

(2) A madeira de meia-quadra e a que apresenta as suas arestas
chanfradas, por serem tiradas quase que a face dos troncos.

Quilogramas

850
250

400 a 500
400
350
450
800
850gOO
500

Museus .
Pequenas oficinas . . . . . . .
Prim ei, os and ares lde eomercio) .
PefJuenos compartimentos .
Salas de dan<;,n. . . . . .
Salas de conferf·ncia::;. . .
Saloes de festas e reunioes
~aloes de festas com bancadas lixas
Varins andares de comerciQ .
Vestibulos e iltrios .

Quilogramas

350 a 600
850
650
100
7fJO
4fJO
5flO
450
fJOO
450
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o soalho, vulgarmente tambem designado par solltO,

e constituido pOl' tAbuas devidamente ap1ainadas
e preparadas para a fim a que se destinam.

As tabuas de solho de usa corrente Him a espessura
de om,022 e variavel 1argura. No chamado solho it por-
tuguesa ha 1arguras des de orn,14 a on,,~2, enquanto que
no solho it inglesa as tabuas, que sao reguas e assim as
vezes denominadas, tern a 1argura normal de om,10. VIti-
mamente, porem, pOI' questao de economia de madeira,
que nao de mao de-obra, tern aparecido solho em reguas
de 0111,08 e ate de menor largura.

As principais categorias de solho sao tres: a portu-
guesa, it ing1esa e parquetas.

Na segunda categoria estao inc1uidos os espinhados.
o solho a portuguesa e 0 menos categorizado e as

parquetas, formam, pOI' sua vez, pavimentos de 1uxo
e de categoria.

Os solhos a portuguesa e a ing1esa sao feitos nas ma-
deiras de pinbo, casquinha e pits-pine, enquanto que as
parquetas sao preparadas corn madeiras de cores e de
diferentes qua1idades.

A fabricaQao das tabu as de solbo tern a designaQao
de ab1'i1' Bolho, nos meios da construQao civil.

Os solbos podem ser dos seguintes tipos: de junta,
de chanfro, de meio-fio e de macho e femea.

Os dais primeiros destes tipos sao designados pOl'
solhos ordinarios, 0 terceiro e 0 charnado if portugnesa
e 0 ultimo it inglesa. 0 primeiro destes tipos e 0 mais
desclassificado, s6 sendo ap1icado em pavimentos de
edificac;oes sem importancia, a segundo pouco mais ca-
tegoria tern que 0 primeiro, pois a difereuQa s6 consiste
em as juntas serem chanfradas. Os tres primeiros tipos
de Boalhos ficam depois de pregados com os pregos it
. ta; 0 ultimo e pregado interiormente.
Quando se assentam as primeiras tabuas do solho de

0, do solho a portuguesa e do solho a inglesa, ti-
-se, pOl' inuteis, no infcio do pavimento, 0 chanfro,

_aio-fio e a femea, respectivamente.

o lJw de junta nao e mais do que a junQao de ta-
buas, umas as outras, sem mais seguranQa do

actuac;ao dos pregos para as vigas .
• ria e conveniente que a preparac;ao destas tabuas
i=e eita, para que 0 sobrado fique com todas as

·das.
modo geral estas tabuas sao pregadas com

!J:S {) ::res pregos, conforme a sua 1argura, sabre cada
Como atras dissemos este tipo de solbo e apenas
o em pavimentos sem importancia.
tho de chanfl'o e diferente do anterior porquc as

~ nao sao em esquadria como esse, mas chan-
". Ca tE.bua comporta as dais chanfros em sen-

_ • '0 urn do outro. Estas tabuas, como as do
. as:entanl- a a uma a uma e pregam-se ge-

_ 0'- regos em cada ,iga.

L o sH
Este solho nao tern categoria para os bans pavimen-

tos e a (mica vantagem que tern sobre 0 solbo de junta,
e a de nao deixar passar a luz entre as tabuas, quando
os seus cantos nao fieam bem unidos.

o solho it portuguesa e 0 tipo de sobrado de mamr
ap1icac;ao nas construQoes de ordem econ6mica.

A sua fabricac;ao e actua1mente de pinho naciona1, mas
ha umas dezenas de anos atras era de uso corrente pre-
parar-se em casquinha. Estes solhos em casquinha eram
muito mais perfeitos do que em pinho: as tabu as man-
tinbam todas a mesma 1argura e urn bom acabamento.

As caracteristicas deste solho esta nas t{tbuas que tern
as suas juntas ou cantos em meio-fio. Este meio-fio e
uma especie de rebaixo ate ao meio da espessura da
tabua.

Fig. 15. - DIVERSOS SISTEMAS DE SOLHOS
A) SOlllO de junta; B) SOlllOde chanf1'o; C) Solho tt portuguesa
de meio-fio com t6.buas de espera e de cab1'ir; D) Sotho it, porlu-

guesa com tabu as de meio-fio e de rebaixo
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Fig. 16. - DIVERSOS SISTEMAS DE SOLHOS

11) oUw a inglesa ; B) Peri is de tLibuas de solho it inglesa ;
C) . "olho ordinario assente entre v(qas, para recebimento de solhos

espec'iais; D) Parqueta assente s01n'e s01ho Onlinal'io

Pela disposic;ao do meio-jio distinguem-se no solho
iI.. portuguesa duas formas, que apenas se salientam no
as entamento.

A primeira consiste em haver tabuas de espem e de
cobrir assim designadas porque umas tem os rebaixos
do meio-fio na face e outras no tardoz. As primeiras
destas tabuas sao quase sempre mais estreitas e desti-

am-se a ser pregadas primeiro e as outras depois,
sentando 0 meio-fio sobre 0 rebaixq da que ja esta

_regada . .A tabua de baixo s6 leva um prego a meio da
e a de cima dois e quase nos lados.

U ass an mento deste solho e relativamente pratico.
a a abua de baixo, assenta-se a de cima bem

con a. a que ja esta pregada e apEca-se-lhe um
o lado da primeira, depois junta-se a segunda

~e baixo e prega-se a meio, como jll dissemos,
_ =_ ::'_-"0 reo-amos 0 segundo prego na tabua de cima,

':' ~ .• muito bem apertada entre as duas de
en a das tabuas e feito, e claro, ('m cach,

-orilla do ~olho a portuguesa e 0 que
o meio-fio e 0 rebaixo. Isto e, cada

.ado a rebaixo e do outro 0 meio-fio.
-'bua com a junta do rebaixo para
. l"eceber 0 meio-fio da segnnda

-=:: ""_ e .: doi rego~.

o solho a inglesa e constituido, como atnls ja disse-
mos, pOI' reguas, que tem a largura normal de

om,10, embora tambem se encontrem no mercado reguas
de om,08, om,07 e ate mesmo de om,06.

A mao-de-obra do assentamenio dos soalhos destas
ultimas larguras e assaz cara e a sua beleza nem sempl'e
e conseguida, conquanto 0 custo da madeira seja baixo.

Este solho, que deve ser fabricado com perfeigao,
deve ficar bem galgado e desengrossado.

As suas juntas sao de um lado aberto em femea e do
outro em macho.

A saliencia do macbo, que mede om 01, deve entrar
justamente no sulco da femea que medira urn pouco-
chinho mais de pl'ofundidade, para se poder obter me-
lhor jungao das tabuas entre si 0 que nao se poderia
obter se nao houvesse essa folga.

A espessura do macho e de <r' exr.
Quando, as vezes, pOI' imperfei<;ao, da manufactura

do solho ou empeno da madeira a jungao das reguas
nao fica perfeita, os carpinteiros preparam as juntas, os
machos e as femeas mauualmen e com 0 auxilio do gui-
lberme e da plaina.

o assoalhamento a inglesa e mui . simo facil. Prega-se
a primeira tabua com a junta do macho para 0 lado de
fora, a fim de nele entrar a femea da segunda tabua
e assim sucessivamente ate acabar 0 assoalbamento da
dependencia.

o pregamento das tabuas sobre as no-as e feito com
o prego sobre 0 macho, para nao LeI' ,j to exterior-
mente; levaudo, pOI' conseguinte cada tabua apenas um
prego em cada viga. 0 trabalho de assoalhamento cleve
ser feito com pericia, tendo 0 carpinteiro de acertar
bem as juntas de uma t<ibua para a outra quer aperfei-
Qoando 0 macho, quer a femea. 0 aperlo das tabu as
para a sua boa jungao e feito, algumas ,ezes, com pal-
metas apertadas entre a tabua e urn serrafao pregado
sobre as vigas, um pouco mais adiante.

Para se poder bater nas tabuas an es de as pregar,
o carpinteiro coloca sobre 0 macho das tabuas uma va-
zia, onde bate com 0 martelo.

Esta vazia nao e mais de que um bocado de madeira
onde se abriu previamente a femea, sendo utilizado as
vezes um bocado do pr6prio solho. A ultima tabua a
assentar no soalho designa-se pOI' fecho e e sempre me·
tida a forga, porque deve ficar bem apertada.

o solho a inglesa tem diferentes maneiras de ser apli-
cado. Pode ser simples, assoalhado a encher e encabei-
rado. Quando 0 solho e encabeirado, assentam-se em
volta cla depenclencia a assoalhar algumas fiadas de ti,-
buas (Fig. 17), que sao as cabeirus. De encontro as ca·
beiras topejam as tabuas que formam 0 tapete, que e a
parte central do pavimellto.

Para se assentarem as cabeiras apEcam-se no viga-
mento do sobrado os chinchareis, pequenas pegas de
vigas ligaclas e apertaclas tal qual como as cadeias e ta-
rugos entre as vigas (Fig. 8). E e sabre os chinchareis
que se pregam as t,ibuas de solho que formam as ca-
bei1·as.

o llumero de cabeiras a aplicar em cada pavimellto
e variavel.
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Como adiante dissemos, as reguas do solbo do centro
opejam de encontro as cabeiras, mas para isso tern de

abrir-se no topo dessas reguas a femea, que ba-de en-
ar no macho das citadas cabeiras.
A formac;ao do enquadramento das cabeiras pode ser

ei 0 topejando as mesmas de encontro umas as outras
(Flg. 17), ou sambladas a meia esquadria (Fig. 18). A
samblagem das meias-esquadrias cornporta tambern numas
o machos e noutras as femeas. Nas cabeiras de um lado
:odas as suas meias esquadrias SaGprovidas de femea,
e nas do outro lado todas comportam 0 macbo.

As primeiras cabeiras a assentar SaGas dos topos das
ependencias e depois comec;a-se pOl' urn dos lados nas

eabeiras, seguindo-se 0 soalho do tapete na mesma or·
dem e termina-se pelas cabeiras do lado oposto.

Os acrescentos das tabuas, pois que nem sempre se
encontram a medida necessaria, SaGfeitos desencontra-
damente pOl' cada tabua ou serie de cinco ou seis ta-
buas, conforme melhor convier no sentido construtivo
ou econ6mico (Fig. 19). As tabuas acrescentam-se tope-
.ando umas com as outras, simplesmente de top a sabre

vigas.
Antigamente 0 solho era aberto nos locais onde era

u.'fuado, mas actualmente vem todo pronto das fabricas.
as pre gas a aplicar no solho sao as de galiota.
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Fig. 19. - SOLBO A INGLESA ENCABElRADO
E COM CERCADURA DE FANTASIA

Fig. 20. - TRM)ADO PARA A OBTEN9AO DO CENTRO
DE UMA DEPENDENCIA PARA ASSOALHAMENTO

J__ _ _ . _1 -t-- _JJ
Pig.2/.-S0LHO A INGLESA COM CERCADURA

DE FANTASIA



0- _0' g- espinhados tem esta designa<;ao porque 0

se -pec 0 e verdadeiramente 0 de uma espinha.
~=-es . os de soalho sao, para efeito de mais beleza,
s e encabeirados com tres ou quatro tAbuas em volta

ependencia que se assoalha.
Os espinhados sao construidos de diferentes manei-

I" sendo as principais aquelas em que os topos das
'buas sao cortados a meia esquadria (Fig. 23) e os que

'-0 cortados em esquadria perfeita (Fig. 22). As cabei-
I para estes tipos de soalho tanto podem ser forman do

os angulos das casas meia-esquadria, como serem de
·opejamento alternado das tabuas.

A reguas que formam os espinhados, que devem ser
muito bem esquadriadas, sao pregadas sobre as vigas,
tal qual como se procede com os solhos a inglesa. For-
mam em todos os topos macho ou femea, conforme 0
seu lugar no espinhado.

A largura do espinhado pode ocupar 0 espa<;;oentre
duas vigas, au ocupar dois espagos, topejando na ter-
ceira viga. 0 mais corrente a a largura da espinha ir
6 de uma viga a outra.

Estes pavimentos que sac de lindo efeito podem ser
de duas ou mais qualidades de madeira, cujas reguas
ne te caso se assentam alternadamente, porem, 0 mais
u-nal e construirem-se apenas de uma s6 quaJidade de ma-
deira. As fladas das espinhas devem coincidir umas com
- outras, numa harmonia absolutamente perfeita. Maitas

,ezes, para que a precisao das tabuas bem resulte nestes
• arimentos, faz-se a planta da dependencia a assoalhar
e marcam-se nela todas as reguas que formam 0 con-
. nto. 0 espa<;;onos enchalc:os a separado do espinhado
eral pelas cabeiras que formam 0 rectangulo da sala

e formam tapete aparte, como melhor pode convir. For-
mam pequenos espinhados as vezes, e outras formam

anjos de acordo com 0 conjunto total.
POl' efeitos de economia com a aplica<;;aode tarugos

e que em nada prejudica 0 efeito, a 0 espa<;;odo en-
chal<;o cheio a inglesa.

o assentamento dos solhos espinhados a feito tal qual
como 0 do solho a inglesa, como nao podia deixar de
ser, visto a sua preparagao ser exactamente a mesma:
o macho e femea.

Em muitos casos 0 espinhado e combinado com 0 so-
Iho a inglesa e· constr6i-se um sobrado misto, que pode
apresentar um lindo efeito.

A mao-de-obra do assentamento dos espinhados, e s6
a mao-de-obra, acentuamos, a que torna mais onerosa
esta especie de pavimento. Todavia para grandes salas
de residencias e sall'les de festas a este pavimento 0
mais recomendavel pela sua beleza, sem entrar-mos em
conta com soalhos de alto pre<;;o.A principal forma de
marcar um solho de espinhado a achar 0 centro da de-
pendencia onde se efectua 0 trabalho (Fig 20).

A designa<;ao de pa1'queta vem do frances pm'quet
e refere-se a pavimentos de fantasia, onde se

constroem lindas combina<;;l'les, quer de desenhos quer
de madeiras. As parquetas quando sao de pe<;;ascom-
pridas, 0 que nem sempre sucede, antes pelo contrario,
sao quase sempre pe<;;asmuito curtas, podem assentar-se
directamente sobre as vigas.

Mas em geral para se fazer 0 assentamento desta es-
pecie de soalho, faz-se prtwiamente urn pavimento de
solho ordinario entre as vigas e a sobre ele que se fl-
xam as pe<;;asda parqueta (Fig. 16-C).

Nas antigas parquetas, em que os projectos indica-
yam caprichosas combinagl'les de madeiras de cores, nao
se utilizavam pregos; as pe<;;asde esmerado acabamento
eram grudadas umas as outras e ao solho inferior.

Todas as pe<;;as encostavam e topejavam umas com
as outras sempre pOl' meio de macho e remea.

Actualmente, com a cria<;;aodos pavimentos de betao
armado revestidos de mosaicos de madeira, estao as
parquetas postas de lado, a nao ser nos sali:les de luxo
onde ainda se constroem os famosos e ricos pavimentos
de boas madeiras. A espessura das madeira.s que consti-
tuem as parquetas tem em geral 0"',022, mas as vezes, pOl'
conveniencia, aplica-se a espessura de 0"',016 e ata menos.

Estes trabalhos em que as samblagens exercem pre-
ponderancia, exigem bons conhecimentos dos carpintei-
ros sobre madeiras ex6ticas. Nao com'em que as madei-



::ilio estejam bem secas, para evitar que abram as
-- ", pois que estes soalho!s sao spmpre destinados a
==- e pOI' vezes a pulir. Tambem se executam soa-
_=~ 'e parqueta de madeiras delgadas, assentes direc-
- -2=.:e sobre outros assoalhados inferiores.

Os ITlOaicos de madeira estao actualmente em grande
\oga, pois que para 0 revestimento das placas

- mo armado e 0 soalho mais indicado.
J.. diferen<:a entre os mosaicos de madeira e as par-

e assaz grande. Enquanto as parquetas sao cons-
'da_ pOl' pequenas pe<:as de diferentes madeiras e de

cores, em combina<;<Jesverdadeiramente artis-
". e san a8sentes sobre soalhos inferioros, os mosai-

~sen s direc amente sobre massames e placas
o.
as a azer com os mosaicos de madeira

e e.r eralmente feitos com uma
re 0 pinho nacional.

Os mosaicos de madeira medem vulgarmente om,30X
XOm,10 ou om,24Xom,08, isto e, medem de compri-
mento tres vezes a sua largura.

Nos pavimentos especiais em que as combina<;<Jesgeo-
metricas atingem relativas propor<;<Jes,empregam-se mo-
saicos de varias dimens<Jes, no entanto as medidas de
comercio sao as que atras indicamos. A espessura dOB
mosaicos 9 em geral de om,022, igual pOI' conseguinte a
espessura do vulgar solho a inglesa. Todavia tamMm
se encontram mosaicos de om,016 de espessura.

Os mosaicos de madeira devem ser bem secos, aplai-
nados dos dois lados, desempenados e galgados e os
seus topos bem cortados em esquadria e lisos a plaina.

Os melhores tern os cantos providos de urn sulco,
para que 0 material do seu assentamento possa esten-
der-se sem atingir a superficie (Fig. 29).

o assentamento dos mosaicos obedece ao tra<:ado geo-
metrico do desenho escolhido, estendendo-se para isso
varios cordeis para a obten<;ao do born alinhamento.

Os mosaicos de madeira assentam-se pOI' varios pro-
cessos, que descrevemos :

1.0 Assentam-se em massa de cimento e areia com
um prego em cada topopara a sua fixa<;ao (Fig. 29-B);
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:!.- Assentam-se com urn induto a frio - a emepa,
- 0 no tardoz do mosaico ;
. _:L_entam-se com 0 induto a quente - 0 mastique,

P.:n aplicado no tardoz do mosaico.
- s de se fazer a assentamento dos mosaicos lim-

-:::: em a betonilha sobre os massames ou as pIa-

Fi. 29.-ASSEXTAMENTO DE MOSAICOS
DE MADEIRA E FORRO

tk madeira CUlsentessobre placa de betao;
de DIOIiJ'iC(}S' C) Assentamenro de JOTro sobre

cas de betao armado, onde eles de,erao ter lugar, para
que os fragmentos da massa seca ou outras impurezas
nao prejudiquem 0 born nivelamento ou :fixa~ao.

Algumas vezes, depois de efectuada a limpeza da be-
tonilha, passa-se sobre ela uma escova aspera ou de
arame para a arranhar e assim dar melhor guarida ao
induto.

Depois de todo 0 assentamento feito procede-se ao
afagamento do pavimento a plaina, ou melhor, com uma
maquina movida pela electricidade. Antes do encera_
mento do soalho procede-se ao tapamento das juntas
e outras falhas, que porventura tenham escapado a boa
observa~ao do servic;o, com massa ou betume.

Vulgarmente da-se a estes mosaicos 0 nome errado
de tacos, como se se tratasse de bocados de madeira
cortados em topos, quaudo apenas sao pequenos compri-
mentos e ao correr da fibra. Para boa regulariza<;ao do
pavimento e conveniente achar 0 centro da casa, come-
<;ando por ai a aplica<;ao dos mosaicos.

QUANDO os soalhos estao meio gastos, 0 que antiga-
mente era frequente, porque se usavam muito as

madeiras de casquinha e esprucia, e costume sobrepor-
-lhe urn forro.

o forro destinado a cobrir os soalhos, tem em geral
as mesmas dimens<:les das tabuas do solho a portuguesa
e as suas juntas sao chanfradas, como 0 solho de chan-
fro de q'!e ja falamos. A sua espessura costuma ser de
om,015. E assente por meio de pregos de fasquiado e fica
no sentido transversal ao solho velho que se pretende
cobrir. Quando a solho velho tern saliencia de n6s ou
de menor desgaste, e conveniente, para que a forro fi-
que bem assente, afag£1,-loa plaina, para a deixar mais
au menos plano.

Como se compreende a forro dos sobrados e aplicado
quando so .pretende fazer economias nas reparaQ<:Iesdos
edificios. As vezes, porem, os forros ficam tao bem
assentes que se assemelham a sobrados novos, podendo
ser como eles encerados.

DEl'OIS do assoalhamento de qualquer dependencia
faz-se 0 afagamento do solho, para que a superfi-

cie fique completamente lisa. Como e bem de saber, e
natural que de tabua para tabua se salientem diferenQas
de altura, faetos que se dao em todos as generos de
soalhos.

Nos pequenos sobrados os carpinteiros procedem ao
afagamento manualmente, por meio de plainas de dois
ferros. As vezes fazem esse serviQo logo ap6s 0 assen-
tamento de uma meia duzia de tabuas.

Nas grandes superficies 0 afagamento e feito, actual-
mente, It maquina movida a electricidade, cujo trabalho
e mais perfeito do que manualmente. Antigamente eram
os carpinteiros que, depois de todo 0 trabalho, proc&-
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Fig. 30.-S0LHO A INGLESA ENCABEIRADO
E COM CERCAD URA

diam ao afagamento dos soalhos de toda a obra) metendo,
para mais rapidez, a uso, 0 come gente, estreita plaina de
urn ferro. Como esse afagamento se apresentava no fim
b :mnte imperfeito, alizavam-no depois com raspador.

a afagamento mecanico e muito perfeito, rapido e e('o-
_omico.

Quando 0 soalho se destina a ser pintado ou enver-
::izado e conveniente ser passado a lixa.

Qualquer dos tipos de solho em uso actualmente pode,
-e o' de afagado, ser encerado. Quando 0 soalho apre-
_en fendas ou juntas abertas e de conveniencia tapa-
-=a_ com betume, s6 entao se procedendo a sua pintura,
e ,erniz;tmento ou enceramento.

o assoalhamento de lima casa, quando as tabuas sao
de madeira verde ou mal abertas, e um trabalho

as as violento. Quando 0 solho e a encher assenta-se a
primeira tabua junto da parede. No soUw it, p01·tuguesa
essa primeira tabua €I uma tcibua de espem e antes de
se pregar sobre as vigas tira-se Ihe 0 meio-fio que fica
do lado da parede.

As tcibuas de espera fixam-se as vigas com dflis pregos
de galiota quando sao 1argas e com um s6 se sao es-
treitas. As ttibuas de cobrir fixam-se com dois pregos,
qualquer que seja a sua largura. as pregos aplicados
nas tabuas de cobrir devem inclinar-se para a tabua de
espera ja assente.

A forma de assentar este solho it portugtbeSa e assen-
tando primeiramente uma tabua de espera e depois uma
de cobrir, encostando-a muito bem a de espera e apli-
cando logo um prego sobre cada viga. Depois assenta-se
outra tcibua de espera e assim sucessivamente todo 0
olho .

•~ ,ezes assentam-se primeiro duas tabuas de espera
e depois a de cobrir entre elas~ cujo espa<;:ose Ihe dei-
xon por Ee tel' obtido a ua largura pOI' meio de com-

,,0. E~ e races a em .empre aceite ou conveniente,

e feito em senes de tres tltbuas, que, como be
preende, e de duas de espera e uma de cobr'

A violencia deste trabalho que aha memo" ~ "'= ,';=-.
cia, consiste em juntar bem, umas as outras as. .. - -
que pOI' vezes sao empenadas ou tortas den 0
qualidades das madeiras, e que nao enco e=:.
tabuas de solho mal encostadas umas as on as. - ;...-
fendas que e preciso evitar e assim, e mis er ob 'c.::'.- ,
a jun<;ao. Este trabalho e feito pOI' meio de . .~-
que 0 carp inteiro fixa sobre 0 vigamen o. _-0 - •---
portuguesa e muito dificil a execu<;:ao des'e
devido a 1argura das tabuas.

l\1uitas vezes 0 carpinteiro recorre it plaina 0 •
10pa para melhorar as juntas on cantos d - . n

solhos a inglesa 0 assoalhamento e mais fac' e ~...
nao s6 porque este solho e de manufactura maio ::-::',....'"=-0
como tambem e fabricado de melhores made' '.

Neste solho a primeira tabua a asseniar-se =-
a femea para 0 1ado da parede e prega- e ;:0
gamento com um prego de galiota sobre cada ..:=
tido a base do macho e inclinado para denrro.
e rebatido a pun<;:ao para que a sua cabec;a -
dique a entrada da tabua seguinte.



Para a boa jun<;ao destas tabuas tern muitas vezes 0
in eiro de recorrer a ajuda do guilherme, para adel-

""a 0 macho ou tirar algumas passadas nos cantos,
rOT mo ',0 de qualquer imperfei~ao havida n~ manu-
:~c a do oalbo.

nase ~empre tern de se empregar a forva de ala-
-3.llC para obrigar a tabua a unir-se. Normalmente 0
c:c-pin eiro encosta a tabua que assenta a que astA
assen e e depois metendo uma vazia (i) no macho, bate-
-' e com 0 martelo simultaneamente sobre as vigas, uma

uma, ate a tabua encostar completamente. Depois
e bem assente, prega-se a tabua.
P:rra boa execu<;ao do assoalhamento e conveniente
e e te trabalbo seja feito pOl' dois ca1'pinteiros.
ando, porem, se utilizem tabuas comp1'idas entra no

sffi\i<;o do assoalhamento mais urn opera1'io, geralmente
meio- oficial.
uando as tabuas tenham de ser ac1'escentv,das abre-se

:::'0: opos delas, 1'espectivamente num topo urn macho
on 0 uma femea.

_-0 solhos a portuguesa 0 acrescento e apenas feito
• :: chanfro nos respectivos topos a junta1'.

~O e 0 rodape, como se sabe, urn soalho, mas como
anda tao junto deles, achamos da maio1' com-e-

-·~J....ciaapresenta-Io neste mesmo caderno da Enciclope-
- Prutica da Constrwpo Civil. E assim 0 fazemos.
o rodape e aguela faixa de madeira, ou de qualquer

o material, que contorna as paredes de qualque1' de-
encia, assente sob1'e 0 pavimento.

qui como tratamos de pavimentos de madeira, e
bem de 1'odapes de madeira que damos 0 estudo.

o rodape pode ser construido de qualquer madeira,
~ essura e altura. Quando e feito de pinho nacional e

~
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F: . 33.-DlrEB 0 TIPOS DE RODAPE

E; B, C, D; E e F) Bodape provido de base;
.ill!2laz:=l0· de roda '; H) Bodape pregado

A) Tacos 1Ja"a fixayilo do ?'odapt!; B) Rodapt! a.•sente nas paredes
de uma dependencia; C) Tacos embebiclos na ]larede, prontos a
receberem 0 rodapt!; D) Rodapt! assente; E) Di'versos perfis

de bases de ?'odapt!

geralmente tirado das tabuas de solho (2), porem, quando
e de casquinha ou de qualquer outra madeira pode ser
de om,015 a om,025 de espessura.

o seu assentamento e em geral feito pOl' pregos para
tacos de madeira embebidos nas paredes. A sua boa li-
gavao ao pavimento e obtida pOl' sutamento a compasso,
recortando-se a junta sutada pOI' serra ou plaina, con-
soante seja mais conveniente.

o rodape de boas madeiras, em casas de boa apre·
senta~ao, e fixado quase sempre pOI' meio de parafusos.

o rodape pode ser liso ou moldurado, contorna todas
as paredes e encosta de encontro aos guarnecimentos
em harmonia perfeita e constante. Nas casas de babita-
Qao, salas, etc., e de uso e de bom aspecto aplicar-se
no angulo, entre 0 rodape e 0 solbo, uma regua moldu-
rada ou simplesmente arredondada, a que se da 0 nome
de base de rodape ou base de cadeims (3).

Esta base acompanha 0 rodape, mas nao entra nos
encbal~os nem contorna os guarnecimentos dos pOl·tais
nem das arestas.

Quando 0 rodape e provido de base nao e necessario
ser sutado de encontro ao soalho, porque quem se su-
jeita ao sutamento e entao a base. 0 rodape fica en-
coberto com a base, s6 ficando it vista nos enchal<;(os,
onde s6 entao e sutado.

o rodape e pintado e a base nem sempre e pintada,
ficando quase sempre encerada como 0 pavimento e da
sua cor.

(I) Vazia e um bocado de tabua com femea aberta num cant.c
para entrar no macho das tibuas de solho ja pregadas, para poder
ser batida.

(2) Tabua de solho e qualquer tabua de pinho da terra com a
espessura de Om,022, pouco mais ou menos.

(3) A designayao de base de cadeiras e dendo ao fae:{) de.5
base dar as cadeiras urn certo afastamen:{) da parede, en:
assim que esta seja rOyada pelas costas d eles mo eGo


