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(57) Resumo: MONTAGEM DE ÂNCORA E BALAUSTRADA PARA ANCORAR UMA BALAUSTRADA EM UMA ESTRUTURA.
Trata-se de uma montagem de âncora e balaustrada para ancorar um balaústre ou balaustrada em ambas as estruturas externas
e internas, tais como estruturas como teto elevado, geralmente plano ou angulado, ou escadas ou pisos internos, que inclui uma
placa de base de âncora com uma superfície superior e uma superfície inferior, e um furo internamente rosqueado que se
estende pelo menos parcialmente a partir da superfície superior geralmente em direção à superfície inferior, um balaústre,
prendedores para prender o balaústre na placa de base de âncora por meio de seu furo e prendedores para prender a placa de
base de âncora tanto em uma estrutura externa quanto interna.
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MONTAGEM DE ÂNCORA E BALAUSTRADA PARA ANCORAR UMA 

BALAUSTRADA EM UMA ESTRUTURA  

REFERÊNCIA CRUZADA AOS PEDIDOS RELACIONADOS 

[0001]  Este pedido é uma continuação em parte do 

Pedido de Patente de Continuação de número de série  U.S. 

16/677.236, depositado em 7 de novembro de 2019; qu e, por sua 

vez, é uma continuação em parte do Pedido PCT nº U. S. 

PCT/US19/49549, depositado em 4 de setembro de 2019 ; que, por 

sua vez, é uma continuação em parte do Pedido de Pa tente PCT 

nº U.S. PCT/US19/46201, depositado em 12 de agosto de 2019; 

que, por sua vez, é uma continuação em parte do Ped ido de 

Patente PCT nº U.S. PCT/US19/43264, depositado em 2 4 de julho 

de 2019; que, por sua vez, é uma continuação em par te do Pedido 

de Patente PCT nº U.S. PCT/US19/26058, depositado e m 5 de abril 

de 2019; que, por sua vez, é uma continuação em par te do Pedido 

de Patente PCT nº U.S. PCT/US2019/018592, depositad o em 19 de 

fevereiro de 2019; que, por sua vez, é uma continua ção em parte 

do Pedido de Patente PCT nº U.S. PCT/US18/65465, de positado em 

13 de dezembro de 2018; que, por sua vez, é uma con tinuação em 

parte do Pedido de Patente de número de série U.S. 15/852.733, 

depositado em 22 de dezembro de 2017 (Patente nº U. S. 

10.501.939, expedida em 10 de dezembro de 2019). 

[0002]  Este pedido reivindica adicionalmente o 

benefício de prioridade em relação ao Pedido de Pat ente 

Provisório de número de série U.S. 62/805.684, depo sitado em 

14 de fevereiro de 2019; Pedido de Patente PCT nº U .S. 

PCT/US19/18592, depositado em 19 de fevereiro de 20 19; Pedido 

de Patente PCT nº U.S. PCT/US19/26058, depositado e m 5 de abril 

de 2019; Pedido de Patente PCT nº U.S. PCT/US19/432 64, 

depositado em 24 de julho de 2019; Pedido de Patent e PCT nº 
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U.S. PCT/US19/46201, depositado em 12 de agosto de 2019; Pedido 

de Patente PCT nº U.S. PCT/US19/49549, depositado e m 4 de 

setembro de 2019; e Pedido de Patente de Continuaçã o de número 

de série U.S. 16/677.236, depositado em 7 de novemb ro de 2019. 

CAMPO DA INVENÇÃO 

[0003]  A invenção refere-se a uma montagem de 

âncora e balaustrada para ancorar balaustradas, gra des, cercas 

e similares a tetos planos e outras estruturas plan as, tais 

como estruturas de teto, terraços, varandas abertas , 

passarelas e similares, assim como superfícies incl inadas, 

tais como escadas e rampas para uso interno e exter no, ao mesmo 

tempo que fornece resistência e/ou desempenho à pro va d'água. 

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO 

[0004]  Vários métodos para montagem e 

impermeabilização de equipamento de teto, estrutura s 

auxiliares ou similares, tais como balaustradas, ce rcas, 

barreiras de proteção, etc., que são fixados a teto s inclinados 

ou planos, terraços de construção, estruturas de te to, 

escadarias e rampas, etc. são bem conhecidos. Na in dústria de 

telhados, há muitos problemas com infiltração de ág ua em pontos 

de fixação auxiliares e equipamento, particularment e quando a 

impermeabilização não é incorporada e/ou vedantes s ão 

utilizados exclusivamente. Uma variedade de métodos  de 

revestimento e combinações dos mesmos são utilizado s como 

barreira à água e à umidade em estruturas tais como  telhas de 

asfalto, membranas de plástico ou borracha vertidas  ou 

revestidas e similares. Atualmente, cada vez mais e struturas 

de teto pesadas estão sendo montadas em tetos, tais  como, por 

exemplo, painéis solares, antenas parabólicas, equi pamentos de 

climatização e, especialmente, em estruturas de tet o, 
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varandas, terraços e similares, paredes de vidro e/ ou 

balaustradas estão sendo montadas para evitar obstr uções à 

visualização, tal como normalmente acontece com uma  barreira 

de madeira, cabo ou metal. Essas estruturas geralme nte pesadas 

também devem ser ancoradas às estruturas de teto, m as, devido 

às cargas que as mesmas geram e à maneira em que as  mesmas são 

montadas, tipicamente com ancoragens cavilhadas pel o teto, as 

mesmas criam um "conduto" para a água penetrar atra vés do teto, 

não obstante o fato de adesivo e cola serem frequen temente 

usados para vedar o conduto na tentativa de impedir  a 

penetração da água. De fato, com o tempo, essas est ruturas 

pesadas, como resultado de movimentos repetitivos n ormais do 

teto ou mudanças causadas por, por exemplo, assenta mentos, 

mudanças de temperatura e/ou ventos fortes, provoca m 

rachaduras no adesivo ou colas empregadas e provoca m eventuais 

vazamentos no teto. Como resultado, é difícil para muitos 

instaladores fornecer garantias ou obter seguro con tra danos 

por água ou umidade causados por esses sistemas de ancoragem 

convencionais. 

[0005]  A presente invenção busca superar esse 

problema fornecendo um sistema de ancoragem inovado r que evita 

tais problemas de uma maneira vantajosa e eficaz. 

[0006]  Igualmente, métodos convencionais para 

montar balaustradas em estruturas incluindo estrutu ras de 

telhado, particularmente para montar colunas de rai o ou 

balaústres, exigem a passagem da coluna através da estrutura, 

por exemplo, no caso de uma estrutura de teto, a pa ssagem da 

coluna através da bainha do teto a ser cavilhada a uma barra 

ou viga, abaixo da mesma. Embora a instalação de um a coluna 

padrão (por exemplo, quadrada) em uma barra ou viga  seja 
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desafiadora, a instalação (isto é, fixação) de uma coluna de 

raio em uma barra ou viga é mais difícil devido ao fato de que 

uma peça redonda de madeira (ou outro material de c oluna) não 

tem a capacidade para assentar a prumo contra uma s uperfície 

plana de uma barra ou viga. E embora a impermeabili zação de 

uma coluna padrão seja um desafio, a impermeabiliza ção de uma 

coluna de raio é bastante difícil, exigindo, por ex emplo, uma 

impermeabilização soldada de cobre de raio personal izada e é 

bastante vulnerável a vazamentos. 

[0007]  Além disso, métodos convencionais para 

montar colunas para aplicações internas, tais como escadas 

internas, varandas abertas, passarelas, rampas ou 

balaustradas, em que a impermeabilização não é nece ssária, não 

possuem métodos de prisão e ancoragem simples, mas extremamente 

robustos, rígidos e fortes que proporcionam substit uição fácil 

e reusabilidade dos mesmos meios de prisão e ancora gem quando 

as balaustradas e/ou balaústres precisam ser substi tuídos. 

[0008]  Consequentemente, é um objetivo da 

presente invenção fornecer uma montagem de âncora e  balaustrada 

inovadora para ancorar balaustradas, cercas, trilho s de vidro 

e/ou outras estruturas auxiliares de teto e/ou colu nas ou 

grades de qualquer geometria (tal como, por exemplo , quadrada 

ou retangular, redonda, triangular, etc.), a estrut uras, tais 

como tetos e similares, que podem acomodar cargas p esadas e 

fornecer proteção impermeável nos pontos de fixação  de coluna 

ou equipamento. 

[0009]  É um objetivo adicional da presente 

invenção fornecer tal montagem de âncora e balaustr ada 

inovadora, que é relativamente simples no projeto e  na 

construção, fácil de instalar e substituir, ou remo ver, e é 
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relativamente barata de se produzir. 

[0010]  É outro objetivo da presente invenção 

fornecer tal montagem de âncora e balaustrada inova dora, que, 

em conjunto, pode ser usada para uma variedade de t etos ou 

estruturas elevadas, incluindo tanto tetos planos q uanto tetos 

inclinados, assim como estruturas de teto, varandas  externas, 

terraços, escadas, rampas e similares. 

[0011]  É ainda outro objetivo da presente 

invenção fornecer tal montagem de âncora e balaustr ada 

inovadora, que é mais confiável do que os sistemas da técnica 

anterior no fornecimento de uma conexão impermeável  nos pontos 

de fixação de montagem. 

[0012]  É um objetivo mais particular da presente 

invenção fornecer tal montagem de âncora e balaustr ada 

inovadora, que é adaptável para uso interno também,  em que 

impermeabilização não é necessária, mas uma montage m de prisão 

e balaustrada simples, mas robusta, forte, altament e eficaz e 

rígida é necessária. 

SUMÁRIO DA INVENÇÃO 

[0013]  Certos objetivos anteriores e relacionados 

são atingidos de acordo com a presente invenção pel o 

fornecimento de uma montagem de âncora e balaustrad a para 

ancorar uma balaustrada a uma estrutura, que inclui  uma placa 

de base de âncora que tem uma superfície superior e  uma 

superfície inferior, e um furo que se estende pelo menos 

parcialmente a partir da dita superfície superior g eralmente 

em direção à dita superfície inferior e com pelo me nos uma 

porção do dito furo sendo rosqueado; um balaústre; meios para 

prender o dito balaústre na dita placa de base de â ncora por 

meio do dito furo rosqueado, sendo que os ditos mei os 
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compreendem um prendedor mecânico rosqueado que tem  uma rosca 

reta; e meios para prender a dita placa de base de âncora em 

uma estrutura. 

[0014]  De preferência, a dita montagem compreende 

uma pluralidade das ditas montagens de âncora e bal austrada, 

uma pluralidade de balaústres, em que cada um desse s tem uma 

extremidade superior e uma extremidade inferior, e uma 

pluralidade de prendedores mecânicos rosqueados, em  que cada 

um desses compreende uma haste rosqueada para prend er de 

maneira rosqueável a dita extremidade inferior de c ada um dos 

ditos balaústres em uma das ditas placas de base de  âncora por 

meio do dito furo rosqueado da mesma. Opcionalmente , o dito 

balaústre é produzido a partir de um membro selecio nado dentre 

o grupo que consiste em madeira, metal, plástico, v idro e um 

composto dos mesmos. 

[0015]  Em uma modalidade preferencial, os 

balaústres têm, cada um, um furo atravessante que s e estende 

a partir da dita extremidade superior até a dita ex tremidade 

inferior do mesmo e uma haste rosqueada montada no dito furo 

atravessante de balaústre. Vantajosamente, a dita h aste 

rosqueada tem uma porção de extremidade superior e porção de 

extremidade inferior, e os ditos meios para prender  o dito 

balaústre na dita placa de base de âncora compreend em uma 

porção de extremidade inferior da dita haste rosque ada. 

Opcionalmente, a montagem inclui adicionalmente pel o menos uma 

placa de calço que tem um furo atravessante pelo qu al é montada 

no dito prendedor mecânico rosqueado e está dispost a entre o 

dito balaústre e a dita placa de base de âncora. 

Desejavelmente, a dita extremidade superior de cada  um dos 

ditos balaústres tem um recorte tubular rebaixado q ue define 
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um degrau interno que cerca uma abertura para o dit o furo 

atravessante de balaústre e em que a dita montagem inclui 

adicionalmente meios para sustentar a dita haste ro squeada no 

dito degrau interno. Preferencialmente, os ditos me ios para 

sustentar compreendem uma porca recebível em uma po rção de 

extremidade superior da dita haste rosqueada. 

[0016]  Em uma modalidade adicional da invenção, 

são fornecidos meios para girar a dita haste rosque ada para 

permitir o engate rosqueado da dita haste rosqueada  com o dito 

furo atravessante rosqueado da dita placa de base d e âncora. 

Os meios para girar são opcionalmente dispostos na dita porção 

de extremidade superior da dita haste. Mais vantajo samente, os 

ditos meios para girar compreendem um membro seleci onado dentre 

o grupo que consiste em uma porta de parafuso de ca beça chata 

rebaixada, uma porta de chave Allen e uma porta de recepção de 

ferramenta giratória. 

[0017]  Preferencialmente, uma cobertura é 

fornecida para os ditos balaústres. A cobertura pod e 

compreender um trilho superior alongado que se este nde sobre 

uma pluralidade de balaústres. Alternativamente, a dita 

cobertura compreende uma tampa de coluna. 

[0018]  Em uma modalidade particularmente 

preferencial, o dito balaústre compreende um balaús tre oco que 

define uma câmara tubular interna e que tem um par de paredes 

de sustentação superiores e inferiores separadas qu e se 

estendem, de modo geral, horizontalmente, montadas adjacentes 

às ditas extremidades superiores e inferiores das m esmas, 

respectivamente, sendo que cada uma tem uma abertur a central 

através da qual a dita haste rosqueada pode passar.  

Vantajosamente, a dita parede de sustentação inferi or é 
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acoplada à dita extremidade inferior do dito balaús tre e tem 

um flange externo que se estende radialmente para f ora a partir 

do dito balaústre que tem uma pluralidade de furos 

atravessantes rosqueados separados, que se estendem  pelo mesmo 

e em que a dita montagem inclui adicionalmente uma pluralidade 

de parafusos de ajuste, sendo que cada um desses é recebido de 

maneira rosqueável em um furo atravessante oposto d entre os 

ditos furos atravessantes rosqueados do dito flange  externo 

para ajustar o alinhamento vertical do dito balaúst re com a 

dita placa de base de âncora. Desejavelmente, a dit a haste 

rosqueada tem um colar de centralização recebido na  mesma 

adjacente à dita porção de extremidade inferior da dita haste 

rosqueada. 

[0019]  Em uma modalidade particular, os ditos 

balaústres e as ditas hastes rosqueadas dos mesmos têm, cada 

um, uma pluralidade de furos atravessantes de cabo que se 

estendem horizontalmente, separados verticalmente e  alinhados 

que se estendem pelos mesmos. A montagem inclui adi cionalmente 

uma pluralidade de cabos que se estendem pelos dito s furos 

atravessantes de cabo dos ditos balaústres e ditas hastes 

rosqueadas dos mesmos. Os cabos se estendem entre e  por 

balaústres adjacentes uns aos outros. Opcionalmente , a dita 

haste rosqueada de pelo menos um dentre os ditos ba laústres 

tem um conduto que se estende a partir de sua extre midade 

superior até a dita inferior do mesmo. A extremidad e superior 

da dita haste rosqueada pode ter um furo internamen te rosqueado 

e uma haste de sustentação auxiliar rosqueada que é  recebível 

de maneira rosqueável no dito furo internamente ros queado de 

haste. 

[0020]  Em ainda outra modalidade, a dita montagem 
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inclui adicionalmente uma sustentação auxiliar de t rilho 

superior, que tem um perfil semelhante à bobina, mo ntada na 

dita haste de sustentação auxiliar e/ou uma sustent ação 

semelhante à bobina, presa na dita extremidade infe rior do 

dito balaústre. Em outra modalidade preferencial, a  dita placa 

de base de âncora inclui adicionalmente uma segunda  coluna que 

tem uma extremidade superior e uma extremidade infe rior, sendo 

que a última é presa à dita superfície superior da dita placa 

de base de âncora. A segunda coluna tem um par de f uros cegos 

internamente rosqueados que se abrem para as ditas extremidades 

opostas dos mesmos, e em que as ditas porções de ex tremidade 

inferior das ditas hastes rosqueadas dos ditos bala ústres são, 

cada uma, recebíveis de maneira rosqueável no dito furo 

internamente rosqueado na dita extremidade superior  da dita 

segunda coluna. 

[0021]  Em ainda outra modalidade vantajosa, o 

dito balaústre é um trilho de vidro. O meio para pr ender o 

dito balaústre à dita placa de base de âncora por m eio do dito 

furo é um canal de sustentação em formato de U alon gado no 

qual o dito trilho de vidro é pelo menos parcialmen te recebido. 

O canal de sustentação em formato de U tem uma pare de de base 

com um furo atravessante e um prendedor rosqueado r ecebível 

através do dito furo atravessante de parede de base  e recebível 

de maneira rosqueada no dito furo da dita placa de base. Um 

balaústre de trilho de vidro compreende uma plurali dade das 

ditas montagens de âncora e balaustrada, uma plural idade de 

balaústres, em que cada um desses tem uma extremida de superior 

e uma extremidade inferior, e uma pluralidade de pr endedores 

mecânicos rosqueados, em que cada um desses compree nde uma 

cavilha rosqueada para prender de maneira rosqueáve l o dito 
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trilho de vidro que sustenta um canal de sustentaçã o em formato 

de U alongado em uma das ditas placas de base de ân cora por 

meio do dito furo rosqueado da mesma. 

[0022]  Em uma modalidade preferencial, a placa de 

base de âncora é retangular, o furo cego é geralmen te disposto 

centralmente na placa de base de âncora e a placa d e base de 

âncora tem uma pluralidade de furos auxiliares sepa rados, 

espaçados do furo cego e dispostos geralmente adjac entes à 

periferia da placa de base de âncora. De maneira ma is 

vantajosa, a montagem inclui uma pluralidade de mem bros de 

prisão mecânica, cada um recebível através de um do s furos 

auxiliares para a prender a placa de base de âncora  à estrutura 

e um prendedor mecânico recebível de maneira rosque ável no 

furo cego rosqueado disposto centralmente para anco rar um 

objeto ao mesmo. Preferencialmente, a pluralidade d e membros 

de prisão mecânica são parafusos, e o membro prende dor mecânico 

recebível no furo cego rosqueado centralmente dispo sto é uma 

cavilha rosqueada com uma cabeça alargada e um tira nte 

rosqueado que tem a dita rosca reta. Mais desejavel mente, os 

ditos meios para prender a dita placa de base de ân cora na 

estrutura de sustentação são configurados e dimensi onados, de 

modo que a dita superfície inferior da mesma esteja  geralmente 

nivelada com pelo menos uma porção da estrutura de sustentação 

exceto pela área da dita superfície inferior cobert a pela dita 

coluna de parafuso. 

[0023]  Em uma modalidade particularmente 

preferencial da invenção, a placa de base de âncora  inclui 

adicionalmente uma coluna alongada, dependendo da s ua 

superfície inferior da mesma, na qual o furo cego é  pelo menos 

parcialmente definido, sendo que a coluna tem uma e xtremidade 
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superior presa à superfície inferior de a placa de base de 

âncora e uma extremidade inferior fechada. De forma  desejável, 

a coluna de placa de base de âncora é cilíndrica e pode ser 

opcionalmente lisa ou pelo menos rosqueada parcialm ente 

rosqueada externamente. No caso anterior, uma porca  é recebível 

na coluna externamente rosqueada para prender a mon tagem de 

plataforma de âncora à estrutura debaixo. Mais dese javelmente, 

a placa de base de âncora tem um furo não rosqueado  

centralmente disposto, e a coluna tem uma porção de  pescoço de 

diâmetro reduzido adjacente a sua extremidade super ior que é 

configurada e dimensionada para recepção dentro do furo 

atravessante não rosqueado centralmente disposto. 

[0024]  Preferencialmente, a montagem de 

plataforma de âncora também inclui um membro de sus tentação de 

objeto em formato de U para sustentar um trilho de vidro que 

tem uma parede de base e um furo formado através da  mesma que 

é posicionável na dita placa de base de âncora de m odo que o 

furo de parede de base seja alinhado com o dito fur o cego 

rosqueado. Preferencialmente, o membro de corpo tub ular tem 

paredes laterais opostas, sendo que cada uma tem um  furo 

atravessante alinhado com o furo atravessante na pa rede lateral 

oposta. 

[0025]  Em outra modalidade particularmente 

preferencial da presente invenção, a placa de base de âncora 

tem um formato geralmente sólido e compreende uma p arede 

superior geralmente plana que define a superfície s uperior da 

placa de base de âncora e uma parede inferior gener icamente 

plana que define a superfície inferior. Mais deseja velmente, 

a placa de base de âncora tem geralmente formato qu adrado e 

tem um formato geralmente tronco-piramidal e tem qu atro paredes 
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laterais inclinadas que se estendem entre as parede s superiores 

e inferiores, e as ditas paredes laterais têm, cada  uma, um 

recorte rebaixado e um furo atravessante que se est ende a 

partir de cada um dos recortes rebaixados até a sup erfície 

inferior da parede inferior. Adicionalmente, são fo rnecidos 

meios para prender mecanicamente a placa de base de  âncora a 

uma estrutura por meio dos furos atravessantes das paredes 

laterais. 

[0026]  Em outra modalidade preferencial, a coluna 

compreende um parafuso que tem um eixo pelo menos p arcialmente 

rosqueado no qual o dito furo cego rosqueado está d isposto. 

Vantajosamente, a placa de base de âncora está na f orma de um 

flange. O flange é um flange plano geralmente circu lar. 

Vantajosamente, uma porca em formato poligonal que tem um furo 

atravessante é afixada na superfície superior do di to flange 

com seu furo atravessante em alinhamento axial e co municação 

com o dito furo cego do dito eixo do dito parafuso.  

Desejavelmente, a dita porca em formato poligonal é  uma porca 

em formato hexagonal. Opcionalmente, o dito parafus o tem uma 

porção de pescoço tubular superior que tem um furo atravessante 

com uma extremidade superior aberta e extremidade i nferior 

aberta, e em que a dita extremidade inferior aberta  do mesmo 

combina com um furo rosqueado dentro de uma porção de eixo 

externamente rosqueado inferior que definem, em con junto, o 

dito furo cego pelo menos parcialmente rosqueado da  dita 

coluna. Preferencialmente, o dito furo atravessante  da dita 

porção de pescoço é pelo menos parcialmente rosquea do. 

[0027]  Em outra modalidade particularmente 

preferencial da âncora de parafuso, o dito furo ceg o tem um 

eixo geométrico longitudinalmente estendido e a dit a montagem 
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inclui adicionalmente meios para girar a dita âncor a de 

parafuso em torno do dito eixo geométrico do dito f uro cego. 

Os meios para girar podem compreender uma porta for mada 

adjacente e dentro da dita extremidade superior abe rta da dita 

porção de pescoço tubular que é configurada e dimen sionada 

para acomodar uma ferramenta para girar a dita ânco ra em uma 

estrutura. A porta pode ser configurada e dimension ada como um 

intervalo de parafuso de cabeça chata ou como uma p orta de 

chave Allen. 

[0028]  Certos objetivos anteriores e relacionados 

são também alcançados em uma montagem de âncora e b alaustrada 

para ancorar uma balaustrada a uma estrutura, que c ompreende 

uma placa de base de âncora que tem uma superfície superior 

plana e uma superfície inferior plana, e uma coluna  rosqueada, 

que tem uma rosca reta, com a dita coluna rosqueada  presa na 

dita placa de base de âncora, um balaústre que tem uma 

extremidade inferior com um furo rosqueado formado na mesma 

através do qual o dito balaústre é montado de manei ra 

rosqueável na dita coluna e meios para prender a di ta placa de 

base de âncora em uma estrutura. Preferencialmente,  o balaústre 

tem uma extremidade superior com um furo rosqueado formado na 

mesma, e a montagem inclui adicionalmente um trilho  superior 

que tem pelo menos um furo atravessante e uma cavil ha rosqueada 

recebida através do dito furo atravessante de trilh o superior 

e rosqueada no dito furo rosqueado da dita extremid ade superior 

da dita coluna. 

[0029]  Em uma modalidade particularmente 

preferencial destinada a aplicações em que impermea bilização 

não é necessária, tais como aplicações internas par a, por 

exemplo, balaústres para escadas e balaustradas int ernas, a 
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montagem de plataforma de âncora também tem desempe nho 

extremamente bom no fornecimento de uma montagem de  prisão e 

ancoragem simples, mas robusta, forte e rígida por meio da 

mesma montagem conforme descrito acima em conexão c om 

aplicações externas, tais como tetos, mas em que o furo cego 

poderia ser substituído por um furo atravessante e ainda 

alcançar a mesma força de ancoragem e prisão. 

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS 

[0030]  Outros objetivos e características da 

presente invenção tornar-se-ão evidentes a partir d a descrição 

detalhada considerada em conexão com os desenhos an exos, que 

revelam várias modalidades da invenção. Deve ser en tendido que 

os desenhos devem ser utilizados apenas para fins d e ilustração 

e não como uma definição dos limites da invenção. 

[0031]  A Figura 1 é uma vista em perspectiva 

lateral e superior de uma primeira modalidade de um a placa de 

base de âncora utilizada em uma montagem de âncora e 

balaustrada que exemplifica a presente invenção; 

[0032]  A Figura 2 é uma vista em perspectiva 

inferior e lateral da placa de base de âncora mostr ada na 

Figura 1; 

[0033]  A Figura 3 é uma vista em perspectiva 

ilustrada de modo fragmentar de uma primeira modali dade da 

montagem de âncora e balaustrada que exemplifica a presente 

invenção empregando uma pluralidade de placas de ba se de âncora 

dispostas em série montadas em uma estrutura de tet o e 

ancorando à mesma uma pluralidade de trilhos alonga dos 

separados que têm, cada um, uma sapata ou canal em formato de 

U no qual está montada uma balaustrada de vidro; 

[0034]  A Figura 4a é uma vista em corte 
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transversal explodida da montagem de âncora e balau strada, que 

inclui a placa de base de âncora e a placa de calço  mostrada 

na Figura 4a em relação posicional com relação à sa pata em 

formato de U e à estrutura de teto mostrada na Figu ra 3 e que 

mostra adicionalmente a impermeabilização do teto a ssociada ao 

mesmo, que inclui uma membrana da placa de base de âncora e 

uma membrana do teto, e os meios de prisão empregad os com a 

mesma; 

[0035]  A Figura 4b é uma vista plana da placa de 

base de âncora e uma placa de calço opcional centra da na mesma 

para ajustar a altura do trilho; 

[0036]  A Figura 4c é uma vista em corte 

transversal da montagem de âncora e balaustrada mos trada na 

Figura 4b em um estado totalmente montado em uma es trutura de 

teto de modo que o trilho de vidro seja ancorado po r meio da 

sua sapata em formato de U ao teto e que também mos tra o uso 

de materiais de impermeabilização, prendedores e ad esivos 

empregados com o mesmo. 

[0037]  A Figura 5a é uma vista em corte 

transversal explodida de uma segunda modalidade da montagem de 

âncora e balaustrada comparável à Figura 4b, mas qu e mostra a 

placa de base de âncora que tem uma coluna rosquead a interna 

com uma seção de pescoço de largura reduzida; 

[0038]  A Figura 5b é uma vista em corte 

transversal da segunda modalidade da invenção em um  estado 

totalmente montado, comparável à Figura 4c, mas que  mostra o 

uso de uma coluna rosqueada interna com uma seção d e pescoço 

de largura reduzida assentada dentro do furo centra l da placa 

de base de âncora; 

[0039]  A Figura 6a é uma vista em corte 
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transversal explodida de uma terceira modalidade da  montagem 

de âncora e balaustrada comparável à mostrada nas F iguras. 4b 

e 5a, mas que mostra uma placa de base de âncora co m uma coluna 

externamente rosqueada; 

[0040]  A Figura 6b é uma vista em corte 

transversal da terceira modalidade da montagem de â ncora e 

balaustrada em um estado totalmente montado compará vel àquele 

das Figuras 4c e 5b, mas que mostra a coluna rosque ada de modo 

parcialmente externo que prende a placa de base de âncora à 

estrutura de teto por baixo da estrutura de teto po r meio de 

uma porca e uma arruela; 

[0041]  A Figura 7a é uma vista em perspectiva de 

uma unidade auxiliar de montagem de âncora e balaus trada que 

exemplifica a presente invenção para sustentar uma estrutura 

de auxiliar de teto em um arranjo deslocado e eleva do em 

relação à plataforma de base de âncora e estrutura de teto, 

respectivamente; 

[0042]  A Figura 7b é uma vista em corte 

transversal semelhante à Figura 6b, mas que mostra a unidade 

auxiliar que sustenta a balaustrada de vidro e sua sapata de 

sustentação em uma posição elevada, espaçada acima da estrutura 

de teto e deslocada do furo central na placa de bas e de âncora; 

[0043]  A Figura 7c é uma vista em elevação frontal 

ilustrada de modo fragmentar de uma unidade auxilia r de 

montagem de âncora e balaustrada similar à Figura 7 a, mas na 

forma de uma coluna de extremidade para uma cerca d e cabo de 

fio; 

[0044]  A Figura 7d é uma vista em corte 

transversal da unidade auxiliar mostrada na Figura 7c mostrada 

em uma posição completamente montada em uma montage m de placa 
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de âncora do tipo mostrado na Figura 6b; 

[0045]  A Figura 8a é uma vista em perspectiva 

superior e lateral de uma quarta modalidade da mont agem de 

âncora e balaustrada que exemplifica a presente inv enção, que 

mostra, em uma vista explodida, o emprego de uma ta mpa, cavilha 

de cabeça sextavada e arruela associada a cada uma das 

cavidades de furo atravessante rebaixadas; 

[0046]  A Figura 8b é uma vista plana da montagem 

de âncora e balaustrada mostrada na Figura 8a; 

[0047]  A Figura 8c é uma vista lateral da montagem 

de âncora e balaustrada mostrada na Figura 8a; 

[0048]  A Figura 8d é uma vista em corte 

transversal parcialmente explodida da quarta modali dade da 

montagem de âncora e balaustrada; 

[0049]  A Figura 8e é uma vista em corte 

transversal da quarta modalidade da montagem de ânc ora e 

balaustrada em um estado completamente montado que mostra a 

ancoragem de uma balaustrada de vidro à placa de ba se de âncora 

e que mostra adicionalmente o uso de materiais de 

impermeabilização de piso, prendedores e adesivos e mpregados 

com os mesmos; 

[0050]  A Figura 9a é uma vista em elevação lateral 

de uma montagem de prendedor e âncora de parafuso n ivelada 

combinada de acordo com uma quinta modalidade da pr esente 

invenção; 

[0051]  A Figura 9b é uma vista em elevação 

lateral, em seção parcial, da montagem de parafuso nivelada 

mostrada na Figura 9a; 

[0052]  A Figura 9c é uma vista superior da 

montagem de flange de âncora de parafuso nivelada m ostrada nas 
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Figuras 9a e 9b; 

[0053]  A Figura 9d é uma vista em elevação 

lateral, em seção parcial, de uma montagem de paraf uso nivelada 

similar à Figura 9b, mas mostrando o fornecimento o pcional de 

uma porta de chave de fenda de cabeça plana; 

[0054]  A Figura 9e é uma vista plana da montagem 

de flange de âncora de parafuso nivelada mostrada n a Figura 

9d; 

[0055]  A Figura 9f é uma vista em elevação 

lateral, em seção parcial, de uma montagem de paraf uso nivelada 

similar à Figura 9b, mas mostrando o fornecimento o pcional de 

uma porta de chave Allen; 

[0056]  A Figura 9g é uma vista plana superior da 

montagem de parafuso nivelada mostrada na Figura 9f ; 

[0057]  A Figura 9h é uma vista em elevação lateral 

de uma montagem de prendedor e âncora de parafuso d e cabeça 

hexagonal combinada de acordo com uma sexta modalid ade da 

presente invenção; 

[0058]  A Figura 9i é uma vista em elevação 

lateral, em seção parcial, da montagem de âncora de  parafuso 

de cabeça hexagonal mostrada na Figura 9h; 

[0059]  A Figura 9j é uma vista plana superior, em 

seção parcial, da montagem de âncora de parafuso de  cabeça 

hexagonal mostrada na Figura 9h; 

[0060]  A Figura 10a é uma vista em corte 

transversal parcialmente explodida de uma sétima mo dalidade da 

presente invenção em que uma montagem de âncora e b alaustrada 

que tem uma placa de base de âncora com uma coluna central 

inferior externamente rosqueada parcialmente rosque ada que tem 

um furo cego que é utilizado para sustentar um bala ústre de 
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madeira destinado a aplicações externas e internas;  

[0061]  A Figura 10b é uma vista em corte 

transversal parcialmente explodida de uma modalidad e adicional 

da invenção que é similar à Figura 10a exceto que a  placa de 

base de âncora tem uma coluna dependendo da mesma q ue tem um 

furo atravessante em vez de um furo cego, tal dispo sição é 

especialmente destinada a aplicações internas; 

[0062]  A Figura 10c é uma vista em corte 

transversal parcialmente explodida de uma modalidad e adicional 

da invenção que é similar à Figura 10a exceto que o  balaústre 

é dotado de uma haste rosqueada centralmente dispos ta 

axialmente disposta que tem uma porta de chave Alle n formada 

em sua extremidade superior, e a coluna de placa de  base de 

âncora tem uma superfície externa lisa e é montada dentro de 

uma cavidade em formato de copo formada na estrutur a de madeia 

de duas camadas; 

[0063]  A Figura 10d é uma vista em corte 

transversal parcialmente explodida de uma modalidad e adicional 

da invenção que é similar à Figura 10a exceto que o  balaústre 

é dotado de uma âncora de parafuso nivelada axialme nte disposta 

do tipo mostrado na Figura 9a recebida de modo rosq ueável na 

extremidade inferior da mesma e uma placa de base d e âncora 

coluna que tem uma superfície externa lisa que é mo ntada dentro 

de uma cavidade em formato de copo formada na estru tura de 

madeira de duas camadas; 

[0064]  A Figura 10e é uma vista em corte 

transversal parcialmente explodida de uma modalidad e adicional 

da invenção que é similar às Figuras 10c e 10d exce to que a 

porta de chave Allen é fornecida no furo cego de pl aca de base 

de âncora em vez do balaústre, e a estrutura de sus tentação é 
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um painel de metal; 

[0065]  A Figura 10f é uma vista em corte 

transversal parcialmente explodida de uma modalidad e adicional 

da invenção comparável às Figuras 10c e 10b, mas qu e mostra o 

emprego de um balaústre de metal oco em vez de um b alaústre de 

madeira; 

[0066]  A Figura 10g é uma vista em corte 

transversal parcialmente explodida similar à Figura  10i exceto 

pelo uso de uma versão diferente do balaústre de me tal. 

[0067]  A Figura 10h é uma vista em corte 

transversal parcialmente explodida similar à Figura  10c exceto 

que uma âncora de parafuso com flange do tipo mostr ado na 

Figura 9a é empregada no lugar da montagem de colun a e placa 

de base de âncora; 

[0068]  A Figura 10i é uma vista em corte 

transversal parcialmente explodida similar à Figura  10h exceto 

que uma âncora de parafuso com flange de cabeça hex agonal do 

tipo mostrado na Figura 9h é empregada; 

[0069]  A Figura 10j é uma vista em corte 

transversal parcialmente explodida similar à Figura  10i exceto 

que uma arruela modificada é empregada que é recebí vel através 

da cabeça em formato hexagonal da âncora de parafus o; 

[0070]  A Figura 10k é uma vista em corte 

transversal de uma modalidade adicional que mostra a montagem 

de âncora e balaustrada do tipo mostrado na Figura 8e que é 

usada para sustentar um balaústre do tipo mostrado na Figura 

10c; 

[0071]  A Figura 11a é uma vista em corte 

transversal de uma oitava modalidade da presente in venção em 

que o balaústre é dotado de uma haste rosqueada que  se estende 
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axialmente que tem uma pluralidade de furos atraves santes que 

se estende lateralmente separados para sustentar um a 

pluralidade de cabos que se estendem horizontalment e 

separados; 

[0072]  A Figura 11b é uma vista em corte 

transversal da modalidade mostrada na Figura 11a, o btida junto 

à linha 11b-11b da mesma; 

[0073]  A Figura11c é uma vista em corte 

transversal explodida da modalidade da Figura11a; 

[0074]  A Figura 11d representa o emprego de duas 

das modalidades da Figura 11a em que todos os furos  

atravessantes que se estendem lateralmente separado s são 

mostrados rosqueados com cabos que se estendem entr e e através 

dos balaústres separados; 

[0075]  A Figura 13a é uma vista em corte 

transversal de uma modalidade da presente invenção em que a 

haste rosqueada é formada com uma passagem de compr imento 

completo; 

[0076]  A Figura 13b é uma vista em corte 

transversal da modalidade mostrada na Figura 12a, o btida junto 

à linha 13b-13b da mesma; 

[0077]  A Figura 12a é uma vista em corte 

transversal similar àquela da modalidade da Figura 11a, mas em 

que o balaústre inclui uma porta rosqueada em sua e xtremidade 

superior na qual uma segunda haste rosqueada pode s er rosqueada 

ou fixada de outro modo; 

[0078]  A Figura 12b é uma vista em corte 

transversal da modalidade mostrada na Figura 12a, o btida junto 

às linhas 12b-12b da mesma; 

[0079]  A Figura 13a é uma vista em corte 
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transversal de uma modalidade similar à Figura 12a,  mas o 

emprego de uma haste rosqueada oca que serve como u ma passagem 

de comprimento completo; 

[0080]  A Figura 13b é uma vista em corte 

transversal da modalidade mostrada na Figura 13a, o btida junto 

à linha 14b-14b da mesma; 

[0081]  A Figura 14a é uma vista em corte 

transversal similar à Figura 11a, exceto que o topo  e o fundo 

do balaústre são, cada um, dotados de uma extensão do tipo 

fuso; 

[0082]  A Figura 14b é uma vista em corte 

transversal da modalidade mostrada na Figura 14a, o btida junto 

à linha 15b-15b da mesma; 

[0083]  A Figura 15a é uma vista em corte 

transversal similar à Figura 11a, mas que mostra um a disposição 

diferente da coluna cilíndrica fixada à placa de ba se de âncora 

mostrada sustentando um balaústre modificado; e 

[0084]  A Figura15b é uma vista em corte 

transversal similar à Figura 15a, mas que mostra du as 

disposições adicionais de colunas cilíndricas modif icadas 

fixadas à placa de base de âncora por meio de um pr isioneiro 

rosqueado e um balaústre modificado que tem uma has te rosqueada 

que inclui um furo rosqueado interno em ambas as ex tremidades 

da mesma. 

DESCRIÇÃO DETALHADA DAS MODALIDADES PREFERENCIAIS 

[0085]  Voltando-se agora em detalhes aos desenhos 

e, em particular, às Figuras 1 - 7b dos mesmos, é i lustrada no 

presente documento uma montagem de âncora e balaust rada 

inovadora que descreve a presente invenção, conform e mais 

particularmente descrito e mostrado nos Pedidos de Patente nº 
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U.S. 15/852.733 e PCT/US2019/018592 anteriormente m encionados 

do Requerente para ancorar objetos a uma estrutura de 

sustentação, especialmente destinada a uma ampla va riedade de 

aplicações de ancoragem que são universalmente adap táveis a 

diferentes campos de uso. 

[0086]  As Figuras 1 - 4c dos mesmos ilustra uma 

primeira modalidade da presente invenção que compre ende uma 

montagem de âncora e balaustrada inovadora, geralme nte 

designada pelo número de referência 10, especialmen te 

projetada para ancorar estruturas auxiliares de tet o a tetos 

e outras estruturas elevadas, planas e/ou inclinada s, tais 

como terraços, varandas, escadas e similares. O com ponente 

principal da montagem de âncora e balaustrada é a p laca de 

base de âncora, designada geralmente pelo número de  referência 

11, que é preferencialmente produzida a partir de a ço 

inoxidável (mas poderia ser produzida a partir de o utros 

metais, tais como alumínio, bronze, etc.) e é prefe rencialmente 

de formato quadrado ou retangular e tem uma superfí cie superior 

12 e uma superfície inferior 13. A placa de base de  âncora 11 

tem um furo atravessante central internamente rosqu eado 14 e 

seis furos atravessantes periféricos separados 15 p osicionados 

radialmente para fora do furo central 14 e geralmen te 

adjacentes à periferia da placa de base 11. Nessa m odalidade, 

a placa de base de âncora 11 também inclui uma hast e ou coluna 

preferencialmente cilíndrica 16 que tem um furo int ernamente 

rosqueado que se estende axialmente 17 (consultar a  Figura 4b) 

que tem uma extremidade superior aberta 18 e um fun do fechado 

19 (Figura 2), sendo que o primeiro é preso prefere ncialmente 

por soldagem à placa de base de âncora 11, de modo que a 

extremidade aberta superior de seu furo 17 esteja c ontígua e 
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em comunicação com a extremidade aberta inferior do  furo 

atravessante central 14 da placa de base de âncora 11 

(consultar a Figura 4b). 

[0087]  Conforme mostrado na Figura 3, a placa de 

base de âncora 11 da montagem de âncora e balaustra da 10 é 

tipicamente montada por meio de membros de prisão m ecânica 20, 

preferencialmente na forma de pregos, cavilhas ou p arafusos de 

cabeça sextavada, em uma estrutura de teto, tal com o a 

estrutura de teto designada geralmente 21, com sua coluna 

cilíndrica 16 que se estende através da estrutura d e teto 21 

e se projeta abaixo da estrutura de teto com sua ex tremidade 

fechada 19. Os furos rosqueados e alinhados interna mente 14 e 

17 servem como ponto de âncora para que um objeto s eja montado 

na estrutura de teto 21. Nesse caso, o objeto é uma  balaustrada 

de vidro do tipo que possui o painel de vidro 22 co m uma borda 

inferior presa dentro de um canal ou sapata de meta l alongado 

em formato de U 24. A Figura 3 representa especific amente três 

placas de base de âncora 11 dispostas em série e se paradas, 

nas quais dois painéis de vidro 22 e duas sapatas 2 4 são pelo 

menos parcialmente montados. Em uso, esses balaustr adas de 

vidro podem ter centenas de metros de comprimento. Como pode 

ser apreciado, dependendo do comprimento de cada ba laustrada 

de vidro 22, duas ou mais placas de base de âncora 11 por 

trilho de vidro 22 podem ser necessárias, como most rado na 

Figura 3. 

[0088]  Conforme mais bem visto nas Figuras 4a e 

4c, uma sapata em formato de U alongada 24 tem uma parede de 

base 23 com uma pluralidade de furos atravessantes separados 

25 (apenas um dos quais é mostrado). Conforme será discutido 

em mais detalhes doravante no presente documento, s ão usados 
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prendedores mecânicos, tais como uma cavilha rosque ada 26 e 

arruela 27, em que a cavilha 26 é recebível através  do furo 

atravessante 25 da sapata em formato de U 24 e é re cebida 

dentro do furo rosqueado internamente central 14 da  placa de 

base de âncora 11 e furo cego internamente rosquead o 17 da 

coluna ou haste cilíndrica 16 (Figura 4c) para anco rar a mesma 

à estrutura de teto 21. A coluna cilíndrica 16 com o fundo 

fechado 19 serve a dois propósitos: (1) a mesma for nece um 

ponto de sustentação de ancoragem relativamente res istente e 

rígido para o objeto a ser montado no teto e (2) im pede que a 

água penetre por meio do furo central 14 para dentr o e abaixo 

da estrutura de teto 21 como resultado do furo cego  17 e da 

extremidade inferior 19 da haste cilíndrica 16 sere m fechados. 

[0089]  A Figura 4b mostra o uso de uma placa de 

calço de formato quadrado 28 que tem um furo atrave ssante 

central 29 montada sobre a placa de base de âncora 11, de modo 

que seu furo atravessante central 29 esteja diretam ente acima 

e em comunicação com o furo cego interno 17 da colu na 

cilíndrica 16. A placa de calço 28 é usada para aju star a 

altura da sapata 24 para garantir o alinhamento ade quado das 

sapatas adjacentes 24 e da balaustrada (ou balaustr adas) de 

vidro 22 que as mesmas sustentam devido a variações  na altura 

da estrutura de teto 21 ou similares. Placas de cal ço 

adicionais 28 podem, naturalmente, ser usadas, se n ecessário, 

para obter um alinhamento de altura apropriado. 

[0090]  Conforme ilustrado nas Figuras 4a e 4c, o 

furo atravessante central 25 do canal ou sapata em formato de 

U 24 contém um degrau que é dimensionado e configur ado para 

receber e sustentar a cabeça da cavilha da cavilha 26 e arruela 

27 no degrau de modo que a cabeça da cavilha 26 sej a disposta 
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abaixo da superfície superior 30 da parede inferior  da base 23 

da sapata em formato de U 24, de modo a não encosta r e 

possivelmente rachar ou danificar a borda inferior da 

balaustrada de vidro 22. 

[0091]  As Figuras 4a e 4c, respectivamente, 

mostram uma vista em corte transversal explodida e uma seção 

transversal totalmente montada da montagem de âncor a e 

balaustrada 10, que inclui materiais de impermeabil ização, 

prendedores e adesivos preferenciais para a montage m de uma 

balaustrada de vidro em uma estrutura de teto ou te rraço ou 

similares. Conforme mostrado na Figura 4a, a placa de base de 

âncora 11 é posicionada acima da estrutura de teto 21, que 

pode ser de madeira, metal ou construção composta, como é 

padrão ou convencional na indústria. A coluna cilín drica 16 da 

placa de base de âncora 11 destina-se a ser inserid a através 

de um furo atravessante 31 na estrutura de teto 21 e um furo 

atravessante 33 de uma membrana de teto de borracha  

convencional 32, preferencialmente produzida a part ir de 

neopreno e preferencialmente interposta entre a pla ca de base 

de âncora 11 e a estrutura de teto 21. De maneira s emelhante, 

uma membrana de teto de borracha convencional 34, t ambém 

produzida preferencialmente de neopreno, é posicion ada 

preferencialmente entre a placa de calço opcional 2 8 e a 

superfície superior 12 da placa de base de âncora 1 1 e também 

é dotada de um furo central 36 para permitir que a cavilha 26 

passe através da membrana 34. Além disso, é mostrad a uma camada 

de vedante, cimento, calafetagem ou adesivo 38 que normalmente 

seria aplicada à superfície inferior 13 da placa de  base 11 

para unir e vedar adesivamente a mesma à membrana d o teto 32. 

[0092]  Conforme também mostrado na Figura 4c, um 
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adesivo, massa de calafetar, cimento ou cola 40 (e/ ou 

opcionalmente presilhas) é também aplicada à superf ície 

interna do canal em formato de U 24 de modo que cir cunde a 

extremidade inferior da balaustrada de vidro 22 rec ebida dentro 

do canal de metal em formato de U 24. Como também i lustrado, 

a membrana da placa de base de âncora 34 se estende  por toda 

a placa de base de âncora 11, com suas extremidades  vedadas 

contra a membrana do teto 32, vedando assim os furo s das 

cavilhas e o restante da placa de base de âncora 11 . Como pode 

ser apreciado, esses materiais de impermeabilização  e adesivos 

servem para impermeabilizar a montagem e proteger o  teto contra 

vazamentos. 

[0093]  Como mencionado anteriormente, isso é 

particularmente importante no ponto de fixação do o bjeto ao 

teto que, nesse caso, se refere ao ponto de fixação  da sapata 

de balaustrada de vidro 24 à coluna cilíndrica da p laca de 

base de âncora 16 por meio da cavilha 26 e do furo rosqueado 

cego 17 no qual a cavilha 26 é recebida. Uma vez qu e o furo 17 

é um furo ou orifício cego e a extremidade de fundo  19 da 

coluna cilíndrica 16 é fechada, o caminho potencial  de qualquer 

água que possa penetrar entre o painel de vidro 22 e o canal 

em formato de U 24 e entrar no furo 17 da coluna ci líndrica 16 

é totalmente impedido de penetrar na estrutura de t eto 21. 

[0094]  As Figuras 5a e 5b ilustram uma segunda 

modalidade da montagem de placa de base de âncora 1 0’ e, de 

uma maneira semelhante, mostram respectivamente uma  vista em 

corte transversal explodida e uma vista em corte tr ansversal 

totalmente montada dessa segunda modalidade da mont agem de 

âncora e balaustrada 10’. 

[0095]  Os elementos mostrados nessa segunda 
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modalidade são os mesmos que os mostrados nas Figur as 4a e 4c, 

com a exceção de que a coluna cilíndrica 16’ é dota da de uma 

porção de pescoço estreito 36 e a placa de base 11'  é dotada 

de um furo central sem rosca 14', mas ambos são de outra forma 

idênticos à placa de base 11 e à coluna cilíndrica 16 mostrada 

na modalidade anterior. Nas Figuras 4a e 4c, a extr emidade 

superior 18 da coluna cilíndrica 16 seria tipicamen te soldada 

à superfície inferior 13 da placa de base de âncora  11. Nas 

Figuras 5a e 5b, entretanto, a seção de pescoço est reita 35 

destina-se a ser recebida dentro do furo central nã o rosqueado 

14’ da placa de base de âncora 11’ e, como um resul tado dessa 

construção, uma ligação mais robusta e mais forte é  feita. A 

ligação mais forte é devido ao fato de que, quando a placa de 

âncora 11’ e a coluna 16’ são soldadas juntas, o re spectivo 

furo central 14’ e o furo rosqueado interno 17’ est ão sendo 

retidos em alinhamento axial apropriado pela seção de pescoço 

reduzida 36 da coluna 16’ sendo recebida e se esten dendo para 

o furo central não rosqueado 14’. 

[0096]  As Figuras 6a e 6b ilustram uma terceira 

modalidade da montagem de placa de base de âncora 1 0” e, de 

uma maneira semelhante, mostram respectivamente uma  vista em 

corte transversal explodida e uma vista em corte tr ansversal 

totalmente montada dessa terceira modalidade de mon tagem de 

âncora e balaustrada. Os elementos mostrados nessa terceira 

modalidade são os mesmos que os mostrados nas Figur as 5a e 5b, 

com a exceção de que a porção inferior 37 da coluna  cilíndrica 

16” é rosqueada externamente, mas é de outra forma idêntica à 

coluna cilíndrica 16’. Nessa modalidade, uma porca 39 e arruela 

41 são rosqueadas na superfície rosqueada extername nte 37 da 

coluna cilíndrica 16” de modo que, no estado totalm ente montado 
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mostrado na Figura 6b, a porca 39 e a arruela 41 se jam apertadas 

contra a superfície inferior da estrutura de teto m etálica 21’ 

para fornecer um ponto de fixação mais forte e, ao mesmo tempo, 

impedir vazamentos no teto no ponto de fixação por meio do 

furo cego 17' e da extremidade fechada 19 da coluna  cilíndrica 

16”. 

[0097]  As Figuras 7a e 7b ilustram um suporte de 

sustentação auxiliar inovador 42 para as várias mon tagens de 

placas de âncora mostradas no presente documento, o  qual 

permite ao usuário sustentar um objeto de maneira e levada e 

espaçada acima da placa de base de ancoragem. O sup orte de 

sustentação auxiliar 42 que compreende uma base pla na quadrada 

ou retangular preferencialmente de metal 44 e um me mbro de 

corpo tubular em formato quadrado preferencialmente  de metal 

vertical composto de quatro paredes laterais 43 uni das em uma 

extremidade à base plana 44 por soldagem. Um furo d e drenagem 

45 é fornecido na base de uma parede lateral 43 par a permitir 

que a água seja drenada a partir daí. A base 44 tem  um furo 

central 49 (Figura 7b) que é alinhado com o furo in ternamente 

rosqueado 17’ da coluna cilíndrica 16” e a haste ro squeada da 

cavilha 26 é recebida de modo rosqueado dentro do f uro 

internamente rosqueado 17' para ancorar o suporte d e 

sustentação 42 à placa de base de âncora 11”. Pelo menos um 

conjunto de furos alinhados horizontalmente 46 é fo rmado em 

paredes laterais opostas 43 do corpo tubular vertic al, através 

dos quais uma cavilha rosqueada 47 pode ser montada  para 

prender um objeto a uma das paredes laterais 43 do suporte de 

sustentação 42, como mostrado melhor na Figura 7b. Nesse caso, 

o canal em formato de U 24’ é dotado de um furo atr avessante 

rebaixado 25’ em uma de suas paredes laterais em ve z de em sua 
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parede de base 23', conforme mostrado nas modalidad es das 

Figuras 1-6. A cavilha 47 é retida no furo atravess ante 

rebaixado 25’ por meio de sua cabeça de cavilha sen do retida 

contra o degrau do furo atravessante de canal 25’ e  em sua 

extremidade oposta (isto é, a extremidade livre de seu eixo 

rosqueado que se estende através do furo de parede lateral 46) 

por uma porca adicional 47 e arruela 48 para prende r o canal 

em formato de U 24” em uma posição erguida ou eleva da em 

relação à placa de base de âncora 11” e ao membro d e teto 21’ 

e deslocado em relação ao furo cego central da plac a de base 

de âncora 11”. 

[0098]  As Figuras 7c e 7d mostram uma unidade de 

sustentação auxiliar modificada do tipo mostrado na s Figuras 

7a e 7b que serve como uma coluna de extremidade pa ra um 

sistema de balaustrada do tipo cabo de fio. Em part icular, 

conforme mostrado na Figura 7c, a coluna auxiliar 4 2’. O 

suporte de sustentação auxiliar 42’ compreende uma base plana 

quadrada ou retangular preferencialmente de metal 4 4’ e um 

membro de corpo tubular em formato quadrado prefere ncialmente 

de metal vertical composto de quatro paredes latera is 43’ 

unidas em uma extremidade à base plana 44’ por sold agem. Um 

furo de acesso grande 65’ é fornecido na base de um a parede 

lateral 43’ para permitir que uma chave inglesa ou outra 

ferramenta acesse sua câmara interna. A base 44’ te m um furo 

central 49 (Figura 7d) que é alinhado com o furo in ternamente 

rosqueado 17’ da coluna cilíndrica 16” e a haste ro squeada da 

cavilha 26 é recebida de modo rosqueado dentro do f uro 

internamente rosqueado 17' para ancorar o suporte d e 

sustentação 42 à placa de base de âncora 11”. 

[0099]  Conforme pode ser entendido, uma 
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ferramenta pode ser usada para engatar a cabeça da cavilha 26 

e apertar a cavilha 26 para baixo para prender a su stentação 

42’ à placa de base de âncora 11’. Conforme mostrad o na Figura 

7d, dois pares de furos horizontalmente alinhados 4 6’ são 

formados em paredes laterais opostas 43’ do corpo t ubular 

vertical através de cada uma das quais a extremidad e de um 

cabo 327 passa e é preso por meio de uma tampa de e xtremidade 

convencional 329. A extremidade de um trilho superi or 360 é 

presa à extremidade superior da coluna 42’ por meio  de uma 

cavilha rosqueada 339 recebida em um furo rosqueado  na parede 

superior horizontal 340. 

[00100]  As Figuras 8a - 8e revelam uma quarta 

modalidade da montagem de âncora e balaustrada 10’’ ’ em que a 

placa de base de âncora 11’’’ tem uma porção de bas e plana em 

formato quadrado inferior 50 e uma porção superior tronco-

piramidal que define quatro paredes laterais afunil adas para 

cima 51 e uma parede superior plana em formato quad rado 52. A 

parede superior 52 tem um furo cego internamente ro squeado 

disposto centralmente 54 e cada uma das paredes lat erais 51 

tem um recorte ou cavidade rebaixada, geralmente ci líndrica 55 

que se abre para um furo atravessante 56 que se est ende através 

da porção inferior 50 e, por sua vez, abre na super fície 

inferior 57 da mesma. 

[00101]  Conforme visto nas Figuras 8d e 8e, que 

mostram, respectivamente, uma vista em corte transv ersal 

explodida e uma vista em corte transversal totalmen te montada 

dessa quarta modalidade da montagem de âncora e bal austrada, 

a parede superior 52 é usada para ancorar um objeto  24 à 

estrutura de teto por meio de seu furo cego central  

internamente rosqueado 54. Parafusos de cabeça sext avada 53 
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são inseridos em cada um dos furos atravessantes de  parede 

lateral 55 para afixar a placa de base de âncora 11 '“ à 

estrutura de teto de metal 21'. As cavidades de par ede lateral 

55 são então cobertas por geralmente tampas em form ato de copo 

61 que têm flanges que se estendem radialmente 62 q ue se 

destinam a fechar e vedar as cavidades 55 e impedir  a 

infiltração de água. Como nas outras modalidades, u ma membrana 

de teto 32 é implantada entre a placa de base de ân cora 11’” 

e a estrutura de teto de metal 21’ e uma membrana d a placa de 

base de âncora 34 também é disposta diretamente sob re a placa 

de base de âncora 11'“ e suas extremidades se esten dem sobre 

a membrana da estrutura de teto 32. São fornecidas uma cavilha 

26 e arruela 27 que ancoram a sapata de sustentação  em formato 

de U 24 na placa de base de âncora 11’”. A cabeça d e cavilha 

da cavilha 26 e arruela 27 são recebidas no degrau de furo 

atravessante 25 da parede de base 23, e a cavilha é  recebida 

rosqueada no furo cego rosqueado 54 para ancorar a placa de 

base de âncora 11”‘, por sua vez, à estrutura de te to de metal 

21’. Uma camada adesiva 38 também liga a placa de b ase de 

âncora 11’” à membrana do teto 32 para melhorar a c apacidade 

de impermeabilização da montagem. 

[00102]  Voltando-se agora, em particular, para as 

Figuras 9a - 9j, são ilustradas nas mesmas diversas  modalidades 

das montagens de âncora e prendedor inovadoras (dor avante 

geralmente denominadas “âncoras” ou “montagens de â ncora”) de 

acordo com a presente invenção, conforme mostrado e  descrito 

no Pedido PCT nº PCT/US2019/018592 de continuação e m parte 

anteriormente depositado do Requerente. Conforme mo strado nas 

Figuras 9a - 9c, a montagem de âncora 110 é uma ânc ora de 

parafuso nivelada e é particularmente útil no comér cio de 
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construção para diversos usos. A montagem de âncora  de parafuso 

nivelada 110 compreende uma placa de base, flange o u arruela 

preferencialmente plana 111 que tem uma superfície superior 

112, uma superfície inferior oposta 113 e uma abert ura central 

opcionalmente internamente rosqueada 114 que se est ende 

através das mesmas. Adicionalmente, a montagem de â ncora de 

parafuso 110 também inclui uma coluna externamente rosqueada, 

preferencialmente na forma de um parafuso ou um ou parafuso de 

cabeça sextavada 116 preso à placa de base de âncor a 111 e que 

se estende para baixo a partir da superfície inferi or 113 da 

placa de base 111. Conforme mais bem mostrado na Fi gura 9b, o 

eixo superior do parafuso 116 inclui um furo centra l 

internamente rosqueado que se estende axialmente 11 7 que funde 

à e está axialmente alinhado com a abertura central  114 da 

placa de base 111. O furo 117 tem um diâmetro menor  do que o 

diâmetro externo do eixo superior externamente rosq ueado do 

parafuso 116. 

[00103]  O furo 117 no parafuso 116 é um furo cego 

que tem uma extremidade superior aberta definida pe lo furo 114 

no flange ou placa de base 111 e uma extremidade in ferior 

fechada 119 no eixo do parafuso 116. É também prefe rencial que 

o parafuso 116 e a placa de base 111 sejam integral mente unidos 

para formar um componente ou montagem de âncora e p rendedor 

combinada de uma peça. O parafuso 116 pode ser pres o à placa 

de base 111 por meio de solda, uma conexão de encai xe por 

pressão ou por qualquer outro meio de prisão que ga rantiria 

que o parafuso 116 e a placa de base 111 sejam pres os de modo 

firme e rígido um ao outro para fornecer uma âncora  forte e 

robusta. 

[00104]  Conforme será mostrado e discutido 
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doravante em relação à instalação e uso das âncoras , da 

presente invenção para essa modalidade e as outras modalidades 

descritas no presente documento, um prendedor tipic amente na 

forma de uma cavilha 26 que tem uma cabeça alargada  e um eixo 

rosqueado juntamente com uma arruela 27 é recebível  de modo 

rosqueável no furo 117 para reter e prender firmeme nte um 

objeto à âncora de modo que o objeto, ou parte do m esmo ou uma 

estrutura auxiliar associada para o mesmo, tal como  a sapata 

em formato de U usada para sustentar um painel de v idro para 

uma balaustrada de teto conforme discutido anterior mente no 

presente documento e no pedido de patente do Requer ente de 

número de série 15/852.733, seja retido firmemente contra a 

superfície superior da placa de base de âncora 111.  Isso é 

conseguido preferencialmente fornecendo-se um furo 

atravessante no objeto, parte ou estrutura auxiliar  para o 

mesmo através do qual o eixo rosqueado da cavilha é  atravessado 

antes de a mesma ser rosqueada no furo 117 ou simil ar da âncora 

e apertada para prender firmemente o objeto à âncor a. 

[00105]  As Figuras 9d e 9e ilustram uma modificação 

da modalidade de âncora nivelada mostrada nas Figur as 9a - 9c, 

em que uma porta ou intervalo de parafuso de cabeça  chata 

rebaixado 143 é formado na placa de base 111 em lad os opostos 

de seu furo central 114 que se estende abaixo da me sma para a 

porção de cabeça alargada externamente lisa superio r 144 de 

uma âncora nivelada de parafuso de cabeça sextavada  110’ em 

lados opostos de seu furo central 117 para permitir  que uma 

chave de fenda de cabeça plana ou outra ferramenta (não 

mostrada) seja inserida no dito intervalo 143 para facilitar 

o giro do eixo externamente rosqueado do parafuso 1 16 para 

aparafusar a âncora 110’ na estrutura de sustentaçã o pretendida 
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ou para removê-la de forma rosqueável da mesma, se,  por 

exemplo, precisar ser reposicionada na estrutura de  

sustentação de construção. 

[00106]  As Figuras 9f e 9g ilustram outra 

modificação da montagem de âncora de parafuso mostr ada nas 

Figuras 9a-9c, em que, em vez do emprego de uma por ta de chave 

de fenda de cabeça plana 143, uma porta de chave Al len 145 é 

fornecida. Mais particularmente, um espaço vazio he xagonal 

escareado é fornecido acima da extremidade superior  do furo 

cego 117 na porção de cabeça alargada externamente lisa 

superior 144 da âncora de parafuso de cabeça sextav ada 110 que 

se estende para baixo a partir da superfície superi or 112 da 

arruela 111. A porção de cabeça cilíndrica alargada  144 da 

âncora de parafuso de cabeça sextavada 110 tem uma superfície 

de parede interna de hexagonal 146 que define a por ta de chave 

Allen 145. A porta de chave Allen 145 é projetada p ara receber 

uma chave Allen (não mostrada) na qual a âncora de parafuso 

nivelada 110 pode ser aparafusada de modo fácil e r osqueável 

e removida da estrutura de sustentação, conforme de scrito e 

ilustrado em mais detalhes mais adiante neste docum ento. 

[00107]  Em ainda outra modalidade da montagem de 

âncora de parafuso da presente invenção, conforme m ostrado nas 

Figuras 9h - 9j, uma âncora de parafuso de cabeça s extavada 

hexagonal 210 é fornecida tendo uma porca hexagonal  250 presa 

sobre a superfície superior 212 da placa de base 21 1. A porca 

hexagonal 250 serve o mesmo propósito que o interva lo de chave 

de fenda, porta de chave Allen ou similares, atravé s do qual 

uma ferramenta, tal como uma chave soquete (não mos trada), 

pode ser usada que é configurada para agarrar a cab eça 

hexagonal para facilitar seu engate rosqueado na ou  remoção da 
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superfície de sustentação. A porca sextavada extern a 250 é 

preferencialmente unida integralmente à placa de ba se 211, tal 

como por soldagem, para formar um componente de uma  peça. 

Conforme mais bem mostrado na Figura 9i, a porca se xtavada 

externa 250 contém um furo atravessante central int ernamente 

rosqueado 252 que está em alinhamento axial e comun icação com 

o furo central 217 do parafuso de cabeça sextavada 216 e furo 

214 da placa de base 211. Embora a âncora 210 seja ilustrada 

e descrita como tendo uma porca em formato hexagona l 250, 

outros formatos poligonais ou geométricos são possí veis e 

contemplados pela presente invenção e conforme adic ionalmente 

revelado abaixo. 

[00108]  As Figuras 10a - 10k ilustram diversas 

disposições diferentes e preferenciais em que uma montagem de 

âncora inventiva é utilizada em combinação com um b alaústre ou 

montagem de coluna para fixar firmemente o balaústr e a uma 

sustentação de base ou outra estrutura para aplicaç ões externas 

(por exemplo, teto ou terraço) e internas (por exemplo, 

escadaria ou varanda), que evitam problemas associa dos a 

fixações de balaústre convencionais (por exemplo, c omo 

problemas ancoragem e/ou prisão impermeáveis). A di sposição 

fornece uma capacidade para instalar de modo simples um 

balaústre padrão. Tão importante quanto, a disposiç ão 

inventiva fornece a capacidade para instalar uma co luna de 

raio (isto é, coluna redonda) tão facilmente quanto  a coluna 

padrão (isto é, coluna quadrada). Conforme é conhec ido, fixar 

convencionalmente uma coluna de raio a uma sustenta ção de base 

ou outra estrutura na qual a coluna deve ser montad a, tal como 

uma estrutura de teto, é muito difícil devido ao fa to de que 

uma peça redonda de madeira (ou uma coluna sintétic a) não pode 
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assentar a prumo em relação a uma barra plana. Aliá s, é muito 

difícil impermeabilizar colunas redondas e padrão i nstaladas 

convencionalmente, em que a disposição deve ser imp ermeável. 

Um modo de impermeabilizar uma coluna de raio exige  uma 

impermeabilização soldada de cobre de raio personal izada, mas 

a mesma é bastante vulnerável a vazamentos. Por out ro lado, o 

uso da montagem de âncora inventiva permite que col unas de 

raio ou redondas sejam instaladas mediante uma estr utura, tal 

como uma estrutura de teto, deque ou escadas, do me smo modo 

que instalações padrão ou quadradas.  

[00109]  Conforme mostrado na modalidade da Figura 

10a, a âncora 10’’ mostrada nas Figuras 6a e 6b é i lustrada. 

A mesma tem uma placa de base de âncora 11’ com um furo 

atravessante central internamente rosqueado 14’ e u ma haste ou 

coluna cilíndrica pelo menos parcialmente extername nte 

rosqueada 16’’ que tem um furo cego internamente ro squeado que 

se estende axialmente 17’, que tem uma extremidade aberta 

superior de pescoço reduzida 18 e um fundo fechado 19, que é 

preso preferencialmente por meio de soldagem à plac a de base 

de âncora 11’ de modo que a extremidade aberta supe rior 18 de 

seu furo 17’ esteja contígua e em combinação com a extremidade 

aberta superior do furo atravessante central 14’. C onforme 

mostrado, a coluna cilíndrica externamente rosquead a 16’’ se 

estende através da estrutura de teto 21’ e se proje ta abaixo 

da estrutura de teto com sua extremidade fechada 19 . A placa 

de base de âncora 11’ é presa à sustentação 21’ por  parafusos 

20. A porca 39 e arruela 41 são recebidas na extrem idade 

inferior externamente rosqueada 37 da coluna 16’’ p ara prender 

firmemente uma montagem de balaústre ou coluna gera lmente 

designada 120 à placa de base de âncora 11’ e, por sua vez, à 
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sustentação 21 (por exemplo, estrutura de teto). 

[00110]  Conforme mencionado acima, essa modalidade 

é particularmente adequada para disposições que dev em ser 

impermeáveis, tais como uma estrutura de teto, mas a invenção 

não se limita às mesmas. Embora não mostrado, mater iais de 

impermeabilização conforme explicado nas Figuras 6a  e 6b seriam 

tipicamente aplicados nessa modalidade (Figura 10a)  assim como 

nas modalidades ilustradas a seguir. 

[00111]  Por outro lado, conforme mostrado na 

Figura 10b, o furo rosqueado 17’’’ na coluna cilínd rica 16’’’ 

tem um fundo aberto 19’’’ adicionalmente a sua extr emidade 

superior aberta 18’’’ para definir um furo atravess ante 17’’’ 

em vez de um furo cego 17’, conforme mostrado na Fi gura 10a, 

em que a penetração de água não é um problema, tal como quando 

as partes são usadas internamente, tal como para co lunas, 

pilares e balaústres para pisos ou uma escadaria in terna, 

varanda aberta ou para montagem em pisos de concret o. 

[00112]  Independentemente da modalidade mostrada, 

os furos de coluna e placa de base de âncora alinha dos e 

internamente rosqueados servem como um ponto de ânc ora para 

ancorar a montagem de balaústre ou coluna 120. A mo ntagem de 

balaústre ou coluna 120 inclui um balaústre 122 (al gumas vezes 

denominado no comércio de construção fuso, pilar ou  piquete), 

que pode compreender madeira, tal como mogno, cedro , pinho, 

etc., metal ou material sintético, tal como plástic os ou outros 

compósitos. E embora a coluna 122 seja mostrada com o tendo 

formato quadrado, a mesma não é limitada a isso, ma s pode ter 

qualquer geometria conhecida, tal como redonda, tri angular, 

quadrada, pentagonal, hexagonal, plana, etc., sem l imitação. 

Conforme mostrado, a coluna 122 inclui opcionalment e uma haste 
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de metal rosqueada 124, que é instalada em um furo 

atravessante, de preferência, centralmente localiza do 126. A 

haste rosqueada 124 conforme mostrado é preferencia lmente uma 

haste rosqueada de 1,27 cm (½ polegada), mas pode s er maior ou 

menor para se ajustar à aplicação imediata ou acomo dar o 

diâmetro dos furos rosqueados e alinhados da montag em de âncora 

e coluna. 

[00113]  Uma porção superior 128 da coluna 122 é 

preferencialmente rebaixada em seu centro para acom odar uma 

porca 130 e arruela 132 para fixação à extremidade superior 

134 da haste rosqueada 124. Também, uma tampa de co luna 

opcional 136 pode ser disposta para cobrir a porção  superior 

128 da coluna, uma vez que a porca 130 e arruela 13 2 são 

fixadas à extremidade superior 134 da haste rosquea da 124. 

Conforme pode ser entendido, alternativamente, um t rilho 

superior 360 (consultar a Figura 7d) pode ser empre gado, em 

tal caso, o mesmo teria um comprimento estendido pa ra cobrir 

as porções superiores de múltiplos balaústres ou co lunas 

separadas 120. Uma extremidade inferior 138 da hast e rosqueada 

124, que se estende para fora de uma porção inferio r 140 da 

coluna 124, é rosqueada nos furos alinhados e inter namente 

rosqueados 14, 14’ e 17, 17’, 17’’’ para ancorar a fixação de 

coluna 120 à placa de base de âncora 11, 11’ e, por tanto, à 

estrutura de sustentação 21. Aqui também, os meios de montagem  

incluem uma placa de calço em formato quadrado opcional 28 que 

tem um furo atravessante central 29 montado sobre a  placa de 

base de âncora 11, 11’. Consequentemente, o furo at ravessante 

central 29 da placa de calço está diretamente sobre  e em 

comunicação com o furo interno 17, 17’, 17’’’ da co luna 

cilíndrica 16, 16’, 16’’’, independentemente de se o furo 17, 
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17’, 17’’’ é um furo cego 17, 17’ para aplicações i mpermeáveis, 

(Figuras 10a, 10c-10f) ou um furo atravessante 17’’ ’ em que 

impermeabilização não é exigida, (Figura 10b). A pl aca de calço 

28 é usada para ajustar a altura da coluna 122. 

[00114]  Nas modalidades mostradas nas Figuras 10a, 

10b e 10e, uma porca 39 e arruela 41 são fixadas à porção 

externamente rosqueada 38, 38’’’ da coluna cilíndri ca 16, 16’’ 

com sua extremidade inferior 19, 19’’’ que se esten de através 

e abaixo da estrutura 21’, em oposição à coluna cil índrica 

lisa 16, 16’ das Figuras 10c e 10d. Desse modo, no estado 

completamente montado, a porca 39 e arruela 41 são apertadas 

contra a superfície inferior da estrutura 21’ para fornecer um 

ponto de fixação mais forte ao mesmo tempo que impe dem 

vazamentos no ponto de fixação por meio do furo ceg o 17, 17’ 

e da extremidade fechada 19 da coluna cilíndrica 16 , 16’ 

(novamente, em uma disposição em que impermeabiliza ção é 

exigida). O uso da montagem de âncora e balaustrada  evita ter 

que passar a fixação de coluna através da estrutura  para 

fixação a barras ou vigas abaixo da mesma e vedar a  fixação de 

coluna 120 contra água com o uso de meios convencio nais, 

particularmente quando a fixação de coluna não é um  formato 

quadrado ou retangular padrão (por exemplo, uma col una de 

raio). 

[00115]  A Figura 10c ilustra uma modalidade 

similar à Figura 10a exceto que a placa de base de âncora 11’ 

tem uma coluna cilíndrica lisa 16’ com um furo cego  17’ e uma 

haste de metal 124’ que tem uma porta de chave Alle n 

convencional 145 rebaixada em sua extremidade super ior, e a 

estrutura de sustentação compreende uma estrutura d e madeira 

de duas camadas 21’, 21’ na qual a coluna cilíndric a 16’ é 
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incorporada com a placa de base de âncora 11’ estab elecida 

sobre a estrutura 21 e acoplada à mesma por meio de  parafusos 

20 que se estendem para sua camada inferior 21. Con forme 

descrito até o momento, a porta de chave Allen 145 tem paredes 

laterais poligonais para permitir o engate de uma c have Allen 

à mesma que tem uma broca de uma configuração simil ar para 

permitir o giro e aperto fáceis e simples da haste rosqueada 

124’ no furo rosqueado 17’. 

[00116]  A Figura 10d ilustra uma modalidade 

adicional que é similar à Figura 10c exceto que uma  placa de 

base de âncora, especialmente a versão de âncora de  parafuso 

nivelada da Figura 9a é usada para fornecer um bala ústre 122 

com um furo internamente rosqueado 117 em sua extre midade 

inferior 140. Assim, em vez de fornecer o balaústre  122 com 

furos cegos rosqueados, uma âncora de parafuso nive lada 110 

poderia ser aparafusada na extremidade superior e/o u inferior 

do balaústre de modo que seu flange se encontre niv elado contra 

uma ou ambas as extremidades do mesmo. O furo cego rosqueado 

117 da âncora de parafuso 110 serviria, então, como  o furo 

interno rosqueado do balaústre. Nessa modalidade, a  

extremidade superior da haste rosqueada 70 parcialm ente 

recebível no furo cego 117 da âncora nivelada de pa rafuso 110 

afixada à extremidade inferior 140 do balaústre 122  e sua 

porção inferior é recebível no furo cego 17’ da pla ca de base 

de âncora 11’ para prender a extremidade inferior d e balaústre 

140 nivelada contra a superfície superior 12’ da pl aca de base 

de âncora 11’. 

[00117]  A Figura 10e é uma modalidade adicional da 

invenção comparável às Figuras 10c e 10d exceto que  a porta de 

chave Allen 145’ é fornecida no furo cego de placa de base de 
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âncora em vez do balaústre e a estrutura de sustent ação 21’ é 

um painel de metal. 

[00118]  As Figuras 10f, 10g e 10h mostram métodos 

alternativos para sustentar uma coluna 122 utilizan do as 

âncoras de parafuso mostradas nas Figuras 9a-9j. Co nforme 

mostrado na Figura 10f, a âncora de parafuso 110 da  Figura 9f 

é empregada para sustentar a coluna 120. Por outro lado, as 

Figuras 10g e 10h empregam a âncora de parafuso de cabeça 

sextavada 210 das Figuras 9h – 9j. A arruela 28 é o pcionalmente 

usada de uma maneira similar à arruela 28 mostrada nas Figuras 

10a – 10e em que, quando completamente montada, a m esma está 

contígua ao fundo 140 da coluna 122. Como um result ado, na 

Figura 10g, o fundo 140 da coluna estaria, por sua vez, 

contíguo ao topo da cabeça hexagonal elevada 250 e seria 

espaçado acima do flange ou placa de base de âncora  211 a uma 

distância igual à altura da cabeça 250. Isso cria u ma maior 

separação da coluna 122 e sustentação 21 para imped ir que 

qualquer água na sustentação 21 escorra para a colu na. Por 

outro lado, conforme mostrado na Figura 10h, uma ar ruela 28’ 

tem um furo central 29’ que tem um diâmetro ligeira mente maior 

do que a largura da cabeça de porca sextavada eleva da 250 e 

uma altura equivalente à altura da cabeça de porca sextavada 

250 de modo que a mesma encaixe no rebaixe central 29’ da 

arruela 28’ efetuando a transformação da âncora de parafuso 

sextavado em uma âncora de parafuso nivelada de mod o que a 

extremidade inferior 140 da coluna 122 esteja contí gua ao topo 

do flange 211 que, por sua vez, se estabelece essen cialmente 

nivelado contra a sustentação 21. Opcionalmente, a placa de 

base 211 pode ter uma camada vedante 35 em sua supe rfície 

inferior 213. 
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[00119]  As Figuras 10i e 10j mostram duas 

modalidades adicionais em que uma coluna de aço 120 ’ é 

fornecida em vez de uma coluna de madeira 120, mas que tem uma 

estrutura geralmente comparável e utiliza o mesmo s istema de 

âncora e prisão da presente invenção. Entretanto, n essas duas 

modalidades, a coluna 124’ compreende uma coluna ou  balaústre 

tubular em formato quadrado oco de aço 222 que, na Figura 10i, 

aloja uma haste de metal rosqueada interna 124’, cu ja 

extremidade superior tem uma porta de chave Allen 1 45 formada 

na mesma para facilitar a rotação de sua extremidad e inferior 

no furo cego 17’ da coluna 16’ da âncora 10’. Adjac ente à 

extremidade superior da haste 124, um membro guia h orizontal 

226 é afixado, por soldagem, à coluna tubular 222 q ue tem um 

furo central 227, através do qual a haste 124’ pass a com alguma 

folga para permitir que a mesma seja girada por mei o da porta 

de chave Allen 145. A haste 124’ é sustentada pela arruela 132 

e porca 130 que é completamente apertada após a col una 120’ 

ser rosqueada na âncora 11’. 

[00120]  No fundo da coluna 222, um membro de base 

transversal 223 é fornecido ao qual o fundo da colu na tubular 

222 é afixado que também tem uma abertura central 2 28 através 

da qual a haste 124’ também passa com folga para pe rmitir que 

a mesma seja girada por meio da porta de chave Alle n 145. A 

placa de fundo 223 tem por objetivo se assentar sob re a 

superfície de topo 12 da placa de base de âncora 11 ’ embora 

uma arruela ou placa de calço opcional 28 que tem u m furo 

central 29 possa ser inserida entre as mesmas. A pl aca de fundo 

223 tem uma pluralidade de furos passantes rosquead os separados 

224 formados através da mesma em que os parafusos d e pressão 

225 podem ser ajustados de maneira rosqueável para nivelar a 
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coluna 120’, conforme necessário. 

[00121]  Conforme mostrado na Figura 10j, a coluna 

de aço 120’’ é, de modo geral, igual à coluna 120 m ostrada na 

Figura 10i exceto por um membro de base modificado 224’ que 

está disposto para fora da coluna 122’ adjacente a sua 

extremidade inferior e não é, portanto, usado para centralizar 

a haste 124’. Em vez de uma placa ou disco espaçado r 229 ser 

montado de modo fixo na haste rosqueada 124’ adjace nte a sua 

extremidade inferior que é dimensionada para ter um a largura 

menor que a parede interna da coluna 222’ de modo a  fornecer 

uma folga entre a mesma e as paredes internas da co luna 222’ 

para permitir que a haste 124’ seja girada e presa à placa de 

base de âncora 11’ conforme anteriormente descrito.  

[00122]  A Figura 10k representa uma modalidade que 

tem um balaústre ou coluna 120 que é igual àquele m ostrado na 

Figura 10c. Entretanto, o mesmo é sustentado pela p laca de 

base de âncora piramidal das Figuras 8a - 8e, em qu e a 

extremidade rosqueada inferior 138 da coluna 120 é recebida de 

maneira rosqueável no furo cego rosqueado 54 da pla ca de base 

de âncora 111’. 

[00123]  Por razões de segurança, pode ser prudente 

conectar, ou interconectar, colunas através do uso de um ou 

mais cabos de trilho intermediário que se estendem lateralmente 

através das respectivas colunas separadas. Para iss o, a 

montagem de balaústre ou coluna é configurada com a berturas ou 

portas para passar trilhos intermediários produzido s a partir 

de cabos de fio, de uma coluna para outra, ou para conectar a 

alguma outra estrutura de suporte de construção, ta l como uma 

parede de construção adjacente, uma vez que a monta gem de 

âncora e a fixação de balaustrada e coluna estejam presas à 
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estrutura de suporte. O cabo ou cabos, uma vez inst alados, 

passados através das portas dispostas nas colunas, operam como 

uma cerca de segurança. Adicionalmente, a coluna da  invenção 

pode ser configurada para permitir que um cabo pass e através 

de seu comprimento longitudinal inteiro, como um fu ro 

atravessante de comprimento completo. Dessa forma, um cabo 

pode ser passado através do comprimento inteiro da coluna, a 

partir de uma porta no topo e através de uma porta no fundo, 

para fixar de modo seguro a coluna ou para servir 

adicionalmente ao propósito de atuar como um condut o elétrico 

para fios elétricos ou luzes para iluminar a estrut ura ou 

porções da mesma ou possivelmente mesmo servir como  um conduto 

de fluido para aquecer os balaústres ou o trilho su perior dos 

mesmos. 

[00124]  As Figuras 11a, 11b, 11c e 11d representam 

uma montagem de âncora com uma montagem de balaústr e 320, 

montada, por exemplo, em um telhado, uma varanda ab erta, 

terraço ou escadas, etc. que se destina a ser inter conectada 

por um ou mais cabos 327 tipicamente produzido a pa rtir de fio 

de cabo torcido. Cada montagem de âncora e fixação de coluna 

320 inclui balaústres 322 que são configurados com um canal ou 

furo central que se estende verticalmente 321 que s e estende 

sobre o comprimento inteiro do balaústre. Uma haste  rosqueada 

324 se estende através do canal central 321. Adicio nalmente, 

a haste rosqueada 324 e o balaústre 322 são, cada u m, 

configurados com aberturas ou portas que se estende m na 

horizontal e alinhadas 325, 326, respectivamente, o  suficiente 

para permitir que o cabo 327 passe através da colun a de madeira 

ou metal 322. Os cabos 327 são usados para conectar  cada 

balaústre 322 a outros balaústres adjacentes 322 ou  a uma 
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parede de construção (não mostrada). Adicionalmente , a 

extremidade inferior da haste ou coluna cilíndrica 316 é 

recebida de maneira rosqueável no furo cego 17’ da placa de 

base de âncora 11’, para fixação à estrutura de sup orte de 

concreto, aço ou revestimento de madeira 21. 

[00125]  A Figura 11c apresenta uma vista explodida 

da montagem de âncora e fixação de balaustrada e ba laústre 

320, para destacar melhor sua estrutura interna. Co nforme visto 

na Figura 11d, a haste rosqueada 324 se estende int eiramente 

através do furo central 321 do balaústre 322 e atra vés da 

arruela 332, calço opcional 28, membrana de telhado  

convencional 34, placa de base de âncora 311, membr ana de 

telhado 32 e no furo 17’ da coluna 16’ recebida em e presa ao 

telhado 21. A placa de base de âncora 11’ é montada , por 

exemplo, à estrutura de suporte de telhado 21 com o  uso de 

prendedores 20. Mais particularmente, a extremidade  inferior 

da haste rosqueada 324 é recebida de maneira rosque ável no 

furo cego 17’ da coluna 16’ e a haste 324 é travada  em posição 

por meio da porca 330 e das arruelas 332, sustentad a em uma 

reentrância em formato de poço circular 328 dispost a no topo 

do balaústre. A haste rosqueada 321 pode ser girada  por meio 

de uma porca 330 de modo a engatar de modo giratóri o a 

extremidade rosqueada inferior da haste 321 no furo  cego 

rosqueado 17’ da placa de base de âncora 11’. De mo do 

contrário, se, por qualquer razão, a balaustrada ou  os 

balaústres 322 precisarem ser removidos ou substitu ídos, a 

haste rosqueada 322 e o balaústre 322 podem ser rem ovidos de 

maneira rosqueável por rotação reversa da placa de base de 

âncora 11’ de uma maneira simples e rápida. Prefere ncialmente, 

as hastes rosqueadas 324 têm 1,91 centímetro (¾ pol egada) de 
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diâmetro, em que as portas têm pelo menos 0,64 cent ímetro (¼ 

polegada). Além disso, em uma modalidade preferenci al, as 

portas 325 estão dispostas aproximadamente 7,62 cen tímetros (3 

polegadas) afastadas, centro a centro, em que a por ta oval tem 

preferencialmente 1,91 centímetro (¾ polegada). Com o deve 

estar claro, qualquer número de cabos 327 pode ser incluído, 

dependendo da necessidade ou desejo de segurança e/ ou estética. 

[00126]  Nas Figuras 12a e 12b, a invenção fornece 

uma montagem de coluna de âncora com fixação de col una 420, em 

que as hastes rosqueadas 321, conforme mostrado, in cluem um 

furo atravessante cheio 335 que se estende em seu c omprimento 

inteiro. O furo atravessante cheio 335 serve como u m conduto, 

por exemplo, para fio ou cabo elétrico 337 passar v erticalmente 

através do furo 324 da haste oca rosqueada 321. Con forme 

ilustrado, na Figura 12a, o fio 337 pode ser desloc ado do 

centro axial do conduto 324. 

[00127]  Em outra modalidade, as Figuras 13a, 13b 

representam uma montagem de âncora e balaustrada co m um 

balaústre 520 que é similar àqueles representados n as Figuras 

11a-d, mas em que a coluna do balaústre 322 inclui uma porta 

rosqueada 329 adjacente à sua extremidade superior.  Uma haste 

rosqueada oca 331 pode ser rosqueada na porta 329, para fixar 

a mesma à haste 324, preferencialmente, após a hast e rosqueada 

324 ser presa à coluna 322 com o uso da porca 330 e  da arruela 

332. Desse modo, uma estrutura adicional pode ser r osqueada na 

segunda haste rosqueada 331, tal como um trilho sup erior (não 

mostrado). 

[00128]  A Figura 14a e a Figura 14b representam 

uma montagem de balaustrada similar às Figuras 13a e 13b com 

um balaústre 620  que inclui uma haste rosqueada 324 com uma 
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coluna rosqueada internamente 329 em sua extremidad e superior 

disposta para receber uma coluna rosqueada 331 que,  por sua 

vez, agora sustenta uma extensão do tipo pedestal 3 40 do 

balaústre 320 que consiste em uma placa superior 34 1, uma placa 

inferior 342 e uma coluna oca central 343 entre as mesmas em 

que a haste rosqueada 331 é recebida e que é recebi da de 

maneira rosqueável na coluna rosqueada 329 na extre midade 

superior da haste rosqueada 325. Similarmente, a ex tremidade 

inferior do balaústre é dotada de uma extensão do t ipo pedestal 

similar 350 montada na parte inferior da haste rosq ueada 324 

que tem a placa superior 351, uma placa inferior 35 2 e uma 

coluna de centro oco 353 entre as mesmas, e que rep ousa sobre 

um calço 28 e, por sua vez, a placa de base de ânco ra 11’. Um 

par de placas 352 pode ser também disposto entre o pedestal 

350 e a placa de base 11’, conforme mostrado, para espaçamento 

ou estabilidade adequados. E como as modalidades da s Figuras 

11a, 11b, 12, 13 e 14, os balaústres (320, 420, 520 , 620) e as 

hastes rosqueadas 324 também incluem condutos 326, 325, 

respectivamente, para passar os cabos 327 através d os mesmos. 

[00129]  A Figura 15a representa uma montagem de 

balaústre 720 que tem uma haste rosqueada axialment e disposta 

324, e uma disposição modificada da montagem de pla ca de base 

de âncora 10’’’, em que a coluna cilíndrica 16’’’ t em um par 

de furos cegos 317’’’ em extremidades opostas da me sma. Nessa 

modalidade, o usuário tem uma opção de prender a mo ntagem de 

placa de base de âncora 10’’’ por debaixo do suport e 21 por 

meio de uma haste rosqueada inserida através de um suporte de 

base 21 de modo que o mesmo possa ser inserido de m aneira 

rosqueável no furo rosqueado de abertura para baixo  317’’’ com 

uma porca e uma arruela para prender a placa de bas e de âncora 
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11’’’ por baixo da estrutura de suporte 21 (não mos trado). A 

placa de base de âncora 311’ também tem uma segunda  extremidade 

de furo cego 17’’’ em que a haste rosqueada 324 pod e ser 

recebida e presa de maneira rosqueável à placa de b ase de 

âncora 311’. 

[00130]  A Figura 15b representa duas disposições 

modificadas adicionais que são similares àquelas da  Figura 

15a, mas em que os balaústres 324’, 324’’ incluem f uros 

rosqueados 317 dispostos em ambas as extremidades d os mesmos. 

A coluna 324’ à esquerda é uma coluna cilíndrica li sa sólida 

e a coluna à direita é uma coluna cilíndrica lisa o ca 324’’. 

[00131]  As mesmas são mostradas lado a lado, 

acopladas juntas por um trilho superior 340 e um pa r de 

cavilhas rosqueadas 26 com cabeças alargadas, cujos  eixos 

rosqueados são inseridos em um par de furos atraves santes 323 

no trilho superior 340 para engate rosqueado com os  furos 

atravessantes 317 na extremidade superior das haste s 324’ e 

324’’. Os furos rosqueados 317 na extremidade infer ior das 

hastes 324’ e 324’’ são recebidos nos furos rosquea dos 317 das 

colunas rosqueadas 316 que se estendem para cima a partir das 

placas de base de âncora 311. 

[00132]  Deve-se entender que as figuras 

mencionadas acima são apenas ilustrativas da aplica ção dos 

princípios da presente revelação. Inúmeras modifica ções ou 

disposições alternativas podem ser desenvolvidas po r aqueles 

versados na técnica sem afastamento do espírito e e scopo da 

presente revelação. Assim, embora a presente revela ção tenha 

sido mostrada nos desenhos e descrita acima com par ticularidade 

e detalhes, será evidente para aqueles de habilidad e comum na 

técnica que inúmeras modificações, incluindo, porém  sem 
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limitação, variações em tamanho, materiais, formato , forma, 

função e modo de operação, montagem e uso podem ser  realizadas 

sem afastamento dos princípios e conceitos apresent ados no 

presente documento. 

[00133]  Por exemplo, a configuração, as dimensões 

e os tipos de montagens de âncora e balaustrada mos trados nas 

várias modalidades, e suas partes, podem ser substi tuídos uns 

pelos outros, para aplicações particulares quando a ssim 

necessário ou desejado. Por exemplo, as placas de b ase de 

âncora, as âncoras de parafuso e os balaústres pode m ser 

circulares, retangulares, poligonais ou ter uma per iferia 

irregular, tal como em formato de L ou em formato d e U, por 

exemplo, as colunas podem ser cilíndricas, poligona is ou de 

outros formatos e podem estar na forma de uma varie dade de 

prendedores, tais como parafusos ou cavilhas. Simil armente, os 

balaústres que também são denominados no campo como  fusos, 

estacas, coluna, etc., podem ser de qualquer config uração e 

tamanho desejados, assim como também podem estar na  forma de 

painéis, tais como vidro ou plástico ou painéis de outro modo 

sólidos. 

[00134]  Conforme brevemente abordado na discussão 

da Figura 4a, é importante usar prendedores mecânic os 

cilíndricos que têm uma rosca “reta” para montar um  objeto em 

uma estrutura de suporte por meio do furo cego cilí ndrico 

internamente rosqueado ou furo atravessante das vár ias 

modalidades discutidas no presente documento. Mais 

especificamente, prendedores mecânicos desse tipo t êm uma 

rosca assim chamada “reta” - a saber, cavilhas com cabeças e 

eixos rosqueados cilíndricos e prisioneiros em form ato de haste 

cilíndrica que não têm cabeça. Isso deve ser distin guido de um 
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parafuso “em formato de cone”, que tem uma rosca as sim chamada 

“afunilada”. O uso de tal cavilha cilíndrica ou pre ndedor de 

prisioneiro com uma rosca reta garante uma junta fo rte e a 

versatilidade de prendedores de acomodação de compr imentos e 

larguras variáveis para atingir vários graus de for ça de 

retenção por meio de recepção rosqueada nos furos c egos 

cilíndricos internamente rosqueados dos balaústres que também 

têm uma borda reta. Em contrapartida, prendedores m ecânicos 

usados para fixar a placa de base de âncora a um su porte por 

meio de furos auxiliares 15 podem ser, de modo gera l, de 

qualquer tipo, incluindo parafusos com uma rosca “a funilada”. 

[00135]  Conforme pode ser também entendido a 

partir do anterior exposto, o formato e o número de  placas de 

base de âncora, âncoras de parafuso, balaústres, tr ilhos, 

trilhos de cabo, etc., o formato, o tipo e o número  de colunas 

de placa de base de âncora, seja externamente rosqu eada ou 

lisa, o uso de furos atravessantes não rosqueados, furos cegos 

rosqueados e o posicionamento dos mesmos podem ser também 

modificados dependendo dos detalhes específicos da aplicação 

particular, tal como a natureza, o tamanho e o mate rial do 

telhado, construção ou outras estruturas de suporte , tal como 

metal, madeira ou algum outro compósito. Similarmen te, é 

antecipado que os tipos de prendedores, membranas q ue 

impermeabilizam materiais e vedantes também serão e scolhidos 

como sendo compatíveis. Além disso, os elementos da s várias 

modalidades podem ser substituídos um pelo outro, q uando 

apropriado. 

[00136]  Adicionalmente, embora as âncoras ao lado 

da âncora de parafuso sextavado em hexágono elevado , 

preferencialmente, empreguem um intervalo de parafu so de 
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cabeça chata ou uma porta de chave Allen para prend er ou 

remover a âncora em uma superfície de suporte, outr os meios, 

tal como uma broca estrela, etc., poderiam ser usad os em vez 

das mesmas para auxiliar o usuário a aparafusar e/o u remover 

a âncora a ou de um suporte de construção. 

[00137]  Os materiais dos componentes das montagens 

de âncora e balaustrada, tal como as placas de base , âncoras 

de parafuso e colunas, podem ser também produzidos a partir de 

uma variedade de materiais, incluindo, por exemplo,  metais 

como aço inoxidável, alumínio, bronze e cobre, assi m como 

plástico ou materiais compósitos. É também preferen cial que a 

placa de base e sua coluna e as âncoras de parafuso  e seus 

flanges sejam integralmente formados como um compon ente de uma 

peça. Entretanto, pode ser entendido que as colunas  ou 

parafusos podem ser presos à placa de base de âncor a ou flange 

de parafuso por meio de soldagem ou outros meios. S imilarmente, 

os trilhos ou balaústres podem ser produzidos a par tir de uma 

variedade de materiais também, tal como madeira, vá rios metais, 

incluindo ferro forjado ou plástico e materiais com pósitos. 

[00138]  Consequentemente, embora modalidades 

particulares da invenção tenham sido descritas, não  se pretende 

que a invenção seja limitada às mesmas, pois se pre tende que 

a invenção tenha o escopo tão amplo quanto a técnic a anterior 

permitir e que o relatório descritivo seja lido da mesma forma. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. MONTAGEM DE ÂNCORA E BALAUSTRADA PARA ANCORAR UMA 

BALAUSTRADA EM UMA ESTRUTURA, caracterizada por compreender: 

uma placa de base de âncora que tem uma superfície 

superior e uma superfície inferior, e um furo que se estende 

pelo menos parcialmente a partir da dita superfície superior 

geralmente em direção à dita superfície inferior e com pelo 

menos uma porção do dito furo sendo rosqueado; 

um balaústre; 

meios para prender o dito balaústre na dita placa de 

base de âncora por meio do dito furo rosqueado, sendo que os 

ditos meios compreendem um prendedor mecânico rosqueado que 

tem uma rosca reta; e 

meios para prender a dita placa de base de âncora em 

uma estrutura. 

2. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 1, em que 

a dita montagem é caracterizada por compreender uma pluralidade 

das ditas montagens de âncora e balaustrada, uma pluralidade 

de balaústres, em que cada um desses tem uma extremidade 

superior e uma extremidade inferior, e uma pluralidade de 

prendedores mecânicos rosqueados, em que cada um desses 

compreende uma haste rosqueada para prender de maneira 

rosqueável a dita extremidade inferior de cada um dos ditos 

balaústres em uma das ditas placas de base de âncora por meio 

do dito furo rosqueado da mesma. 

3. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 2, 

caracterizada pelo dito balaústre ser produzido a partir de um 

membro selecionado dentre o grupo que consiste em madeira, 

metal, plástico, vidro e um composto dos mesmos. 

4. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 2, 
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caracterizada pelos ditos balaústres possuírem, cada um, um 

furo atravessante que se estende a partir da dita extremidade 

superior até a dita extremidade inferior do mesmo e uma haste 

rosqueada montada no dito furo atravessante de balaústre. 

5. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 4, 

caracterizada pela dita haste rosqueada ter uma porção de 

extremidade superior e porção de extremidade inferior, e os 

ditos meios para prender o dito balaústre na dita placa de 

base de âncora compreendem uma porção de extremidade inferior 

da dita haste rosqueada. 

6. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada por incluir adicionalmente pelo menos uma placa 

de calço que tem um furo atravessante pelo qual é montada no 

dito prendedor mecânico rosqueado e está disposta entre o dito 

balaústre e a dita placa de base de âncora. 

7. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 4, 

caracterizada pela dita extremidade superior de cada um dos 

ditos balaústres possuírem um recorte tubular rebaixado que 

define um degrau interno que cerca uma abertura para o dito 

furo atravessante de balaústre e em que a dita montagem inclui 

adicionalmente meios para sustentar a dita haste rosqueada no 

dito degrau interno. 

8. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 7, 

caracterizada pelos ditos meios para sustentar compreenderem 

uma porca recebível em uma porção de extremidade superior da 

dita haste rosqueada. 

9. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 4, 

caracterizada por incluir adicionalmente meios para girar a 

dita haste rosqueada para permitir o engate rosqueado da dita 

haste rosqueada com o dito furo atravessante rosqueado da dita 
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placa de base de âncora. 

10. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 9, 

caracterizada pelos ditos meios para girar estarem dispostos 

na dita porção de extremidade superior da dita haste. 

11. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 10, 

caracterizada pelos ditos meios para girar compreenderem um 

membro selecionado dentre o grupo que consiste em uma porta de 

parafuso de cabeça chata rebaixada, uma porta de chave Allen 

e uma porta de recepção de ferramenta giratória. 

12. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 2, 

caracterizada por compreender adicionalmente uma cobertura 

para os ditos balaústres. 

13. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 12, 

caracterizada pela dita cobertura compreender um trilho 

superior alongado que se estende sobre a dita pluralidade de 

balaústres. 

14. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 12, 

caracterizada pela dita cobertura compreender uma tampa de 

coluna. 

15. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizada pelo dito balaústre compreender um balaústre oco 

que define uma câmara tubular interna e que tem um par de 

paredes de sustentação superiores e inferiores separadas que 

se estendem, de modo geral, horizontalmente, montadas 

adjacentes às ditas extremidades superiores e inferiores das 

mesmas, respectivamente, sendo que cada uma tem uma abertura 

central através da qual a dita haste rosqueada pode passar. 

16. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 15, 

caracterizada pela dita parede de sustentação inferior ser 

acoplada à dita extremidade inferior do dito balaústre e tem 
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um flange externo que se estende radialmente para fora a partir 

do dito balaústre que tem uma pluralidade de furos 

atravessantes rosqueados separados, que se estendem pelo mesmo 

e em que a dita montagem inclui adicionalmente uma pluralidade 

de parafusos de ajuste, sendo que cada um desses é recebido de 

maneira rosqueável em um furo atravessante oposto dentre os 

ditos furos atravessantes rosqueados do dito flange externo 

para ajustar o alinhamento vertical do dito balaústre com a 

dita placa de base de âncora. 

17. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 16, 

caracterizada pela dita haste rosqueada ter um colar de 

centralização recebido na mesma adjacente à dita porção de 

extremidade inferior da dita haste rosqueada. 

18. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizada pelos ditos balaústres e as ditas hastes 

rosqueadas dos mesmos possuírem, cada um, uma pluralidade de 

furos atravessantes de cabo que se estendem horizontalmente, 

separados verticalmente e alinhados que se estendem pelos 

mesmos. 

19. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 18, em 

que a dita montagem é caracterizada por incluir adicionalmente 

uma pluralidade de cabos que se estendem pelos ditos furos 

atravessantes de cabo dos ditos balaústres e ditas hastes 

rosqueadas dos mesmos. 

20. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 19, 

caracterizada pelos ditos cabos se estenderem entre e por 

balaústres adjacentes uns aos outros. 

21. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizada pela dita haste rosqueada de pelo menos um dentre 

os ditos balaústres ter um conduto que se estende a partir de 
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sua extremidade superior até a dita inferior do mesmo. 

22. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizada pela dita extremidade superior da dita haste 

rosqueada ter um furo internamente rosqueado, e a dita montagem 

inclui adicionalmente uma haste de sustentação auxiliar 

rosqueada que é recebível de maneira rosqueável no dito furo 

internamente rosqueado de haste. 

23. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 22, em 

que a dita montagem é caracterizada por incluir adicionalmente 

uma sustentação auxiliar de trilho superior, que tem um perfil 

semelhante à bobina, montada na dita haste de sustentação 

auxiliar. 

24. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 23, em 

que a dita montagem é caracterizada por incluir adicionalmente 

uma sustentação semelhante à bobina, presa na dita extremidade 

inferior do dito balaústre. 

25. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 5, 

caracterizada pela dita placa de base de âncora incluir 

adicionalmente uma segunda coluna que tem uma extremidade 

superior e uma extremidade inferior, sendo que a última é presa 

na dita superfície superior da dita placa de base de âncora, 

a dita segunda coluna tem um par de furos cegos internamente 

rosqueados que se abrem para as ditas extremidades opostas dos 

mesmos, e em que as ditas porções de extremidade inferior das 

ditas hastes rosqueadas dos ditos balaústres são, cada uma, 

recebíveis de maneira rosqueável no dito furo internamente 

rosqueado na dita extremidade superior da dita segunda coluna. 

26. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pelo dito balaústre ser um trilho de vidro. 

27. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 26, 
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caracterizada pelos ditos meios para prender o dito balaústre 

na dita placa de base de âncora por meio do dito furo serem um 

canal de sustentação em formato de U alongado, no qual o dito 

trilho de vidro é pelo menos parcialmente recebido, sendo que 

o dito canal de sustentação em formato de U tem uma parede de 

base com um furo atravessante e um prendedor rosqueado 

recebível através do dito furo atravessante de parede de base 

e é recebível de maneira rosqueável no dito furo da dita placa 

de base. 

28. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 27, em 

que a dita montagem é caracterizada por compreender uma 

pluralidade das ditas montagens de âncora e balaustrada, uma 

pluralidade de balaústres, em que cada um desses tem uma 

extremidade superior e uma extremidade inferior, e uma 

pluralidade de prendedores mecânicos rosqueados, em que cada 

um desses compreende uma cavilha rosqueada para prender de 

maneira rosqueável o dito canal de sustentação em formato de 

U alongado em uma das ditas placas de base de âncora por meio 

do dito furo rosqueado da mesma. 

29. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 6, 

caracterizada por pelo menos uma dentre a placa de base, a 

placa de calço e a estrutura ser coberta com uma membrana de 

borracha convencional. 

30. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 4, 

caracterizada por uma extremidade superior da haste rosqueada 

incluir uma porta de chave Allen convencional rebaixada na 

mesma. 

31. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pela dita placa de base de âncora incluir 

adicionalmente uma coluna alongada que tem primeira e segunda 

Petição 870210073658, de 12/08/2021, pág. 12/35



7/13 

extremidades opostas, em que a dita primeira extremidade é 

acoplada à dita superfície inferior de placa de base de âncora 

de modo que a dita segunda extremidade da mesma se projete 

para fora a partir da dita superfície inferior da mesma, sendo 

que a dita coluna tem um furo cego rosqueado que se abre para 

a dita primeira extremidade da mesma que combina com o dito 

furo de placa de base de âncora. 

32. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 31, 

caracterizada pelos ditos meios para prender a dita placa de 

base de âncora em uma estrutura serem configurados e 

dimensionados de modo que sua superfície inferior esteja, 

geralmente, nivelada com a estrutura, exceto pela área da dita 

superfície inferior da mesma, coberta pela dita coluna. 

33. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 31, 

caracterizada pela dita placa de base de âncora ser retangular, 

o dito furo cego é geralmente disposto de maneira central na 

dita placa de base de âncora, e em que os ditos meios para 

prender a dita placa de base de âncora na estrutura compreendem 

uma pluralidade de furos passantes auxiliares separados, 

espaçados do dito furo cego. 

34. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 33, 

caracterizada por incluir adicionalmente uma pluralidade de 

membros de prisão mecânica, sendo que cada um é recebível por 

um dos ditos furos auxiliares para prender a dita placa de 

base de âncora na estrutura. 

35. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 31, 

caracterizada pelo dito prendedor mecânico compreender uma 

cavilha com uma cabeça alargada e um tirante rosqueado que tem 

a dita rosca reta, que é recebível de maneira rosqueável no 

dito furo cego de rosca da dita coluna. 
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36. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 31, 

caracterizada pela dita placa de base de âncora coluna ser 

cilíndrica. 

37. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 36, 

caracterizada pela dita coluna ser pelo menos parcialmente 

rosqueada externamente. 

38. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 37, 

caracterizada por incluir adicionalmente uma porca recebível 

na dita coluna externamente rosqueada para prender a dita 

montagem de plataforma de âncora na estrutura debaixo. 

39. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 3, 

caracterizada pela dita placa de base de âncora ser produzida 

a partir de metal. 

40. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 35, 

caracterizada pela dita placa de base de âncora ter um furo 

atravessante não rosqueado que combina com o dito furo cego da 

dita coluna e a dita coluna tem uma porção de pescoço de 

diâmetro reduzido, adjacente à sua primeira extremidade que é 

configurada e dimensionada para recepção dentro do dito furo 

atravessante não rosqueado da dita placa de base. 

41. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 36, 

caracterizada pela dita coluna ser pelo menos parcialmente 

rosqueada externamente. 

42. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 36, 

caracterizada pela dita coluna ter uma superfície externa lisa. 

43. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 35, 

caracterizada por incluir adicionalmente um membro de 

sustentação de objeto que tem uma parede de base e um furo 

formado através da mesma, que é posicionável na dita placa de 

base de âncora de modo que o dito furo de parede de base seja 
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alinhado com o dito furo cego rosqueado para permitir que a 

dita cavilha rosqueada seja inserida através do dito furo de 

parede de base e no dito furo cego rosqueado, de modo a prender 

o dito membro de sustentação de objeto na dita placa de base 

de âncora. 

44. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 43, 

caracterizada pelo dito membro de sustentação de objeto 

incluir, adicionalmente: 

um par de paredes laterais, cada uma unida à 

extremidade oposta da dita parede de base da mesma, e em que 

cada uma tem um furo atravessante que se estende pelas mesmas, 

um suporte de sustentação que compreende uma base 

plana e um membro de corpo tubular vertical unido à dita base 

plana, sendo que a dita base plana tem um furo atravessante 

formado através da mesma, alinhável com o dito furo cego 

rosqueado da dita placa de base de âncora para permitir que a 

dita cavilha rosqueada seja inserida pela dita base através do 

furo no dito furo cego rosqueado, de modo a prender a dita 

base plana do dito suporte de sustentação na dita placa de 

base de âncora, e em que o dito membro de corpo tubular tem 

paredes laterais opostas, sendo que cada uma tem um furo 

atravessante alinhado ao furo atravessante na parede lateral 

oposta; e 

meios para prender mecanicamente o dito membro de 

sustentação de objeto no dito suporte de sustentação por meio 

de pelo menos um dos ditos furos atravessantes de parede 

lateral do dito suporte de sustentação e pelo menos um dentre 

os ditos furos atravessantes de parede lateral do dito membro 

de sustentação de objeto; e 

em que o dito suporte de sustentação é preso 
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mecanicamente na dita placa de base de âncora por meio do dito 

furo atravessante da dita parede de base da mesma e no dito 

furo cego rosqueado da dita placa de base de âncora por meio 

da dita cavilha. 

45. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 31, 

caracterizada pela dita coluna compreender um parafuso que tem 

um eixo pelo menos parcialmente rosqueado no qual o dito furo 

cego rosqueado está disposto. 

46. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizada pela dita placa de base de âncora compreender um 

flange. 

47. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 46, 

caracterizada pelo dito flange ser um flange plano geralmente 

circular. 

48. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 47, 

caracterizada por uma porca em formato poligonal que tem um 

furo atravessante ser afixada na superfície superior do dito 

flange com seu furo atravessante em alinhamento axial e 

comunicação com o dito furo cego do dito eixo do dito parafuso. 

49. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 47, 

caracterizada pela dita porca em formato poligonal ser uma 

porca em formato hexagonal. 

50. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizada pelo dito parafuso ter uma porção de pescoço 

tubular superior que tem um furo atravessante com uma 

extremidade superior aberta e extremidade inferior aberta, e 

em que a dita extremidade inferior aberta do mesmo combina com 

um furo rosqueado dentro de uma porção de eixo externamente 

rosqueado inferior que definem, em conjunto, o dito furo cego 

pelo menos parcialmente rosqueado da dita coluna. 
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51. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 49, 

caracterizada pelo dito furo atravessante da dita porção de 

pescoço ser pelo menos parcialmente rosqueado. 

52. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 49, 

caracterizada pelo dito furo cego ter um eixo geométrico 

longitudinalmente estendido e a dita montagem inclui 

adicionalmente meios para girar a dita âncora em torno do dito 

eixo geométrico do dito furo cego. 

53. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 51, 

caracterizada pelos ditos meios para girar compreenderem uma 

porta formada adjacente e dentro da dita extremidade superior 

aberta da dita porção de pescoço tubular que é configurada e 

dimensionada para acomodar uma ferramenta para girar a dita 

âncora em uma estrutura. 

54. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 52, 

caracterizada pela dita porta ser configurada e dimensionada 

como um intervalo de parafuso de cabeça chata. 

55. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 53, 

caracterizada pela dita porta ser configurada e dimensionada 

como uma porta de chave Allen. 

56. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizada pelo dito prendedor mecânico compreender uma 

cavilha com uma cabeça alargada e um tirante rosqueado que tem 

a dita rosca reta. 

57. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 45, 

caracterizada pelos ditos meios para prender a dita placa de 

base de âncora na estrutura de sustentação serem configurados 

e dimensionados, de modo que a dita superfície inferior da 

mesma esteja geralmente nivelada com pelo menos uma porção da 

estrutura de sustentação exceto pela área da dita superfície 
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inferior coberta pelo dito eixo de parafuso. 

58. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pela dita placa de base de âncora ser geralmente 

sólida e compreende uma parede superior geralmente plana, que 

define a dita superfície superior da dita placa de base de 

âncora e uma parede inferior geralmente plana, que define a 

dita superfície inferior. 

59. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 58, 

caracterizada pela dita placa de base de âncora ter um formato 

geralmente tronco-piramidal e tem quatro paredes laterais 

inclinadas que se estendem entre as ditas paredes superiores 

e inferiores, e em que as ditas paredes laterais têm, cada 

uma, um recorte rebaixado e um furo atravessante que se estende 

a partir de cada um dos ditos recortes rebaixados até a dita 

superfície inferior da dita parede inferior. 

60. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 59, 

caracterizada por incluir adicionalmente meios para prender 

mecanicamente a dita placa de base de âncora em uma estrutura 

por meio dos ditos furos atravessantes das ditas paredes 

laterais. 

61. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pela estrutura ser uma estrutura de teto. 

62. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pela estrutura ser um piso. 

63. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizada pela estrutura ser um degrau de uma escada. 

64. MONTAGEM DE ÂNCORA E BALAUSTRADA PARA ANCORAR 

UMA BALAUSTRADA EM UMA ESTRUTURA, caracterizada por 

compreender: 

uma placa de base de âncora que tem uma superfície 
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superior plana e uma superfície inferior plana, e uma coluna 

rosqueada que tem uma rosca reta, essa coluna é presa na dita 

placa de base de âncora; 

um balaústre que tem uma extremidade inferior com um 

furo rosqueado formado na mesma através do qual o dito 

balaústre é montado de maneira rosqueável na dita coluna; e 

meios para prender a dita placa de base de âncora em 

uma estrutura. 

65. MONTAGEM, de acordo com a reivindicação 64, 

caracterizada pelo dito balaústre ter uma extremidade superior 

com um furo rosqueado na mesma, e a dita montagem inclui 

adicionalmente um trilho superior que tem pelo menos um furo 

atravessante e uma cavilha rosqueada recebida através do dito 

trilho superior e rosqueada no dito furo da dita extremidade 

superior da dita coluna. 
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RESUMO 

MONTAGEM DE ÂNCORA E BALAUSTRADA PARA ANCORAR UMA 

BALAUSTRADA EM UMA ESTRUTURA  

Trata-se de uma montagem de âncora e balaustrada 

para ancorar um balaústre ou balaustrada em ambas as estruturas 

externas e internas, tais como estruturas como teto elevado, 

geralmente plano ou angulado, ou escadas ou pisos internos, 

que inclui uma placa de base de âncora com uma superfície 

superior e uma superfície inferior, e um furo internamente 

rosqueado que se estende pelo menos parcialmente a partir da 

superfície superior geralmente em direção à superfície 

inferior, um balaústre, prendedores para prender o balaústre 

na placa de base de âncora por meio de seu furo e prendedores 

para prender a placa de base de âncora tanto em uma estrutura 

externa quanto interna. 
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