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Estruturas de alvenaria – As modificações 
por que passa a forma na arquitetura 
contemporânea, quando examinadas à luz da 
técnica de construção, decorrem da substituição da 
produção artesanal pela fabril, do trabalho manual 
pelo mecânico [como procuramos focalizar no 
artigo anterior]. Dentre os múltiplos setores da 
técnica de construção afetados por essas 
mudanças nos métodos de produção, ocupam o 
primeiro plano os sistemas estruturais. E aqui 
tocamos em outra questão de magna importância: a 
da correlação entre as formas arquitetônicas e os 
sistemas estruturais. Essa correlação sempre 
existiu, a ponto de se poder afirmar terem sempre 
correspondido, através da história, a cada novo 
sistema estrutural, novas formas arquitetônicas, nós 
quase diríamos: um novo estilo. 

De fato: os monumentos que melhor ilustram a 
História da Arquitetura, tais como o Phartenon de 
Atenas (Fig. 01); o Pantheon de Roma (Fig. 02); as 
Termas de Caracalla (Fig. 03) e a Basílica de São 
Paulo Extramuros (Fig. 04), da mesma cidade; 
Santa Sofia de Constantinopla, atual Istambul (Fig. 
05); Notre-Dame de Reims (Fig. 06), Santa Maria 
del Fiore de Florença (Fig. 07); São Pedro de Roma 
(Fig. 08); e o Pantheon de Paris (Fig. 09), ao 
mesmo tempo em que retratam a vida econômico-
social e o sentido moral, filosófico, político e 
religioso das civilizações que os erigiram, 
caracterizam soluções especiais e plásticas 
específicas, a serviço das quais foi a técnica 
solicitada até o maior apuro consentâneo com as 
condições industriais do momento e, no que 
concerne aos sistemas estruturais, as mais das 
vezes com um arrojo de concepção que atingiu ao 
limite do exeqüível, constituindo em si, um fator da 
tensão lírica e da poética com que o arquiteto se 
empenhou por transmitir à posterioridade a 
mensagem das supremas aspirações e conquistas 
da sua época e do seu meio. 

As colunas arquitravadas e a cobertura em 
duas águas assente sobre paredes e pontaletes, 
terminando com empenas de alvenaria em ambas 
extremidades, tiveram um de seus mais 
qualificados espécimes no Parthenon, de Atenas 
(Séc. V a.C.), na Grécia (Fig. 01); obra prima da 
arquitetura universal, em que esplende o gênio 
grego. O material empregado nas arquitraves 
(mármore), limitando o intercolúnio a uma extensão 
máxima em torno de três metros, transformou o 
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recinto coberto do templo, em uma floresta de 
colunas, reduzindo a possibilidade de ocupação, o 
que, aliás, estava de acordo com o programa 
visado, segundo o qual se encarava o templo como 
privativo dos oficiantes, sem acesso às multidões 
profanas, que se aglomeravam do lado de fora. No 
exterior, é a própria empena da estrutura que 
fornece o motivo do frontão. 

 

Figura 01 – Parthenon (Atenas, Grécia): Perfeita 
correspondência entre os fatores estrutural, espacial e plástico. 

 

Figura 02 – Pantheon (Roma, Itália): Seção transversal.  

A passagem desse sistema estrutural 
restrito, reflexo do senso de medida e equilíbrio dos 
atenienses de Péricles, para o sistema de abóbada 
esférica vazada no topo, de tijolo e concreto – 
como, em geral, a maioria das construções dos 
romanos – no Pantheon de Adriano (Fig. 02), em 
Roma (rotunda construída entre 120 e 124 d.C.), 



permitiu o aumento do vão livre, de 
aproximadamente três metros ou pouco mais, para 
43m, tendo por apoio apenas a espessa parede 
cilíndrica perimetral, o que, sobre se ajustar ao 
programa do culto, testemunhava o gosto pelo 
grandioso e pelo monumental, dos imperadores 
romanos. O perfil tão típico e inconfundível do 
monumento é a própria imensa rotunda que o dá. 

 
Figura 03 – Termas de Caracalla (Roma, Itália):                  

Reconstituição do interior. 

Outro monumento dos mais estupendos da 
Roma antiga: as Termas de Caracalla (211-217 
d.C.), além de traduzir em planta, com nitidez maior 
do que seria capaz de o fazer qualquer compêndio 
de História, a vida dos romanos em uma de suas 
facetas mais marcantes, seus requintes de corpo e 
espírito e sua atração pelos ambientes de conforto 
e riqueza, utilizou para efetivar esse programa, 
vários tipos de abóbadas, inclusive a esférica já 
citada, no Calidarium; e, no Tepidarium, as 
abóbadas de aresta, de tijolo e concreto, assentes 
sobre colunas e limitadas dos lados por paredes 
vazadas de vitrais, cobrindo um recinto de certa de 
24m x 55m; abóbadas essas que contribuíram para 
conferir ao monumental recinto, através de um 
envolvente jogo de luz-e-sombra: uma expressão 
plástica condizente com o lustro da vida patrícia 
que se destinava a abrigar (Fig. 03). Foram elas, o 
sistema construtivo, portanto, do Esferisterium, do 
Calidarium, Tepidarium e outros salões do edifício, 
que o arquiteto usou como veículo da sua emoção. 

A arquitetura cristã latina – que 
cronologicamente se seguiu às arquiteturas grega e 
romana – teve nas basílicas seus monumentos 
mais representativos. Inspiradas nas edificações 
civis romanas de igual nome, as basílicas cristãs 
usaram paredes de tijolos e como cobertura da 

grande nave central, comum a todas elas; telhado 
em duas águas, assente sobre madeiramento 
composto de tesouras geminadas, nas quais foi 
introduzida uma inovação capital: a das peças, tais 
como a linha e os pendurais, trabalhando à tração. 
Nas tesouras dos gregos, as peças trabalhavam à 
compressão ou à flexão, mas jamais à tração; a 
estrutura da cobertura sendo concebida antes como 
um sistema rígido de alvenaria, do que como um 
sistema elástico de madeira – verdadeira “alvenaria 
de madeira” ao dizer [Jane] Dieulafoy [1851-1916, 
arqueóloga francesa].  

 

 

Figura 04 – Basílica de São Paulo Extramuros (Roma, Itália): 
Esquema em secção e reconstituição do interior. 

A engenhosa disposição da linha 
trabalhando à tração – devida à assamblagem dela 
contra as pernas – eliminou praticamente os 
perigosos empuxos das pernas contra os apoios; e 
os pendurais e tirantes, ligando as pernas à linha, 
atenuaram outro perigo: o da flexão da linha, com o 
que foi possível vencer, com teto plano e cobertura 
levíssima de madeira, vãos livres de mais de duas 
dezenas de metros, como na Basílica de São Paulo 
Extramuros (Fig. 04), construída em 380 d.C. e 
destruída em 1823, mas logo reconstruída em sua 
forma original – vão de cerca de 22m –; na de 
Santa Maria Maggiori (432 d.C.); e na de São Pedro 
de Roma – vão de cerca de 24m –; esta última 
demolida para a construção, no mesmo local, da 
atual igreja de igual nome. Em todos esses 
soberbos edifícios, a estrutura transparece do lado 
de fora – seja a do corpo central, seja a dos 
colaterais que o completam –, dando-lhes a forma 
que os individualizam na História da Arquitetura. 



 
Figura 05 – Santa Sofia de Constantinopla (Istambul, Turquia): 

Esquema em secção. 

A arquitetura cristã bizantina voltou ao 
gosto pelas abóbadas e, em principal, pelas 
abóbadas esféricas, introduzindo nelas uma 
transcendente inovação: os pendentes, já 
conhecidos dos antigos persas e de outros povos, 
mas jamais aplicados em soluções tão ousadas, 
como, por exemplo, a da igreja de Santa Sofia de 
Constantinopla (532-537 d.C.), cujo vão livre, ao 
nível do plano em que assentam os pendentes, é 
de mais de 32m (Fig. 05). Com esse sistema 
estrutural foi possível cobrir com abóbada esférica 
um recinto de planta quadrada – ao invés de planta 
circular, como no Pantheon de Roma –, sendo 
empregadas, para combater os empuxos oblíquos, 
as estruturas complementares de outros 
compartimentos, que prolongam o recinto central 
nas quatro direções dos respectivos eixos. A 
estrutura da calota esférica central e as 
secundárias que, em volta, lhe combatem os 
empuxos, fornecem ao monumento a sua silhueta 
tão característica. 

Nas catedrais góticas – entre elas, a de 
Notre-Dame de Reims (1212-1300), que 
escolhemos para ilustrar nossas proposições (Fig. 
06), inaugura-se, dentro do antigo plano basilical 
romano, um novo sistema estrutural, que consiste 
no uso das abóbadas de arestas nervuradas, de tal 
modo dispostas que todos os esforços da abóbada 
canalizam-se, ao longo das nervuras, para os feixes 
de colunetas das naves, desenvolvendo, nessas 
esguias peças de sustentação, empuxos oblíquos, 
combatidos, do lado de fora, pelos arcobotantes; 
verdadeiras muletas em que se apoia o magro e 
nervoso corpo do edifício, para não cair.  

As nervuras, colunetas e arcobotantes 
resumem toda a levíssima e esbelta estrutura, não 
passando as paredes, de elementos de amarração 
e vedação. Daí a desmaterialização dos muros, 
rasgados de vitrais, na mais estreita harmonia com 
a espiritualização e fervor religioso procurados pelo 
programa litúrgico, que aspirava, antes, atingir 

grandes alturas – em Notre-Dame de Reims, de 
cerca de 38m –, do que extensos vãos – 
aproximadamente 13 m, na mesma igreja. Seja no 
interior, alveolado de abóbadas e enfileirado de 
colunetas, seja no exterior, franjado de 
arcobotantes é da estrutura que a catedral extrai 
toda a sua força expressiva. 

 
Figura 06 – Notre-Dame de Reims (França): Seção transversal. 

Na igreja de Santa Maria del Fiore, de 
Florença (1296-1462) – da fase de transição entre 
Gótico e Renascimento – e na de São Pedro, de 
Roma (1506-1626) – o monumento mais grandioso 
deste último período de História da Arte –, objetivos 
sociais, morais e religiosos de outra natureza 
induzem, novamente, à adoção das grandes 
cúpulas de plano central: a primeira, de base 
oitavada; a segunda, de base circular e perfil 
alongado. Ambas com duas carapaças: interna e 
externa; e nervuras e vazios intermediários. A de 
Santa Maria del Fiore (Fig. 07), com 
aproximadamente 43m de vão e 88m de altura 
interna, do piso à base do lanternim; e a de São 
Pedro, com cerca de 42m de vão e 110m de altura 
interna, também do piso ao lanternim, Em Santa 
Maria del Fiore, a colossal cúpula, isolada dos 
lados, a partir de um quarto da sua altura, acusa-se 
com uma firmeza de concepção, que é um dos 
valores mais evidenciados da sua beleza. Em São 
Pedro (Fig. 08), a não menos colossal cúpula – e o 
zimbório, que no exterior é o que a representa –, 
emergindo de entre cúpulas menores, dá a nota 
musical dominante da composição. 

Para se ter uma idéia da massa imensa 
dessas duas soberbas realizações, basta que se 
diga que sob a cúpula de Santa Maria del Fiore 
caberia folgadamente qualquer um dos arranha-
céus da nossa Av. Presidente Vargas e, sob a de 
São Pedro, o nosso Clube de Engenharia, 
inteirinho. Para os materiais até então em uso fora 
atingido, como arrojo, o máximo admissível no 
aprisionamento do espaço. Daí por diante, dos 
mesmos materiais, já não se poderia esperar 
mais...  



 
Figura 07 – Santa Maria del Fiore (Florença, Itália):                       

Seção transversal. 

  
Figura 07 – Basílica de São Pedro (Vaticano, Roma - Itália):                       

Seção transversal. 

As variações poderiam ser feitas 
rebuscando os sistemas, dando-lhes uma 
complexidade maior, como foi o caso em Les 
Invalides de Paris (1693-1706), que utiliza três 
cúpulas superpostas, cada uma delas penetrando 
na seguinte: a superior, concebida para atender à 
proporção externa; a inferior à proporção interna; e 
a intermediária, ao efeito luminoso, conseguido com 
o anel vazado no topo da inferior, através do qual 
se vêm as decorações da cúpula intermediária (Fig. 
10). Porém, a novidade não consiste apenas nisso: 
a cúpula superior tem estrutura levíssima de 
madeira e cobertura de chumbo. 

É bem elucidativo estudar os monumentos 
que ilustram a galeria de obras primas que vimos 
de percorrer, para constatar a estreita correlação 
entre a função puramente estrutural de cada 
elemento e a forma arquitetônica correspondente, 
via de regra sendo da própria função estrutural, 
posta em evidência que a forma arquitetônica extrai 
sua eloquência maior. A forma antecipa-se – serve 
de exemplo a evolução do templo grego –; a 
estrutura segue-a de perto. Contudo, só quando há 
entre uma e outra perfeita adaptação, na justa 
medida dos volumes e proporções – como a dos 
tecidos do corpo humano bem constituído à do 

esqueleto que os sustente, só então a obra pode 
aspirar à pureza plástica peculiar aos organismos 
sãos e inerente ao conceito de beleza na 
arquitetura. 

 
Figura 09 – Phanteon de Paris (França): Seção transversal. 

  
Figura 10 – Les Invalides (Paris, França): Seção transversal. 

É igualmente bem elucidativo comparar as 
estruturas desses monumentos entre si, 
principalmente as de mesmo partido, como a do 
Pantheon de Roma, a de Santa Sofia de 
Constantinopla, a de Santa Maria del Fiore de 
Florença e a de São Pedro, novamente de Roma, 
para constatar a redução gradativa da espessura e 
arrojo crescente dos sistemas. Em tese, pode-se 
dizer que a corrida dos séculos fez-se no sentido do 
maior vão com a menor espessura; para igualdade 
de espessuras, maior vão; para igualdade de vão, 
menor espessura; no sentido do ideal de leveza, 
portanto, condicionada aos materiais básicos de 
construção, os quais muito pouco se alteraram. 
Convém anotar, nos dois milênios abrangidos pelos 
monumentos aqui analisados: a pedra (sem ou com 
argamassa), o tijolo argamassado, a madeira e, 
entre os romanos, também o concreto. Novos 
horizontes se abririam a esse ideal de leveza, com 
os materiais mobilizados pela Revolução Industrial 
(1750-1830): o ferro e o concreto armado. 


