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RESUMO 
 
 

 

A estereotomia, no sentido em que é abordada neste trabalho, consiste no corte 

de volumes e tem como finalidade a determinação dos traçados utilizados no talhe dos 

materiais empregues em arquitectura, procurando obter uma solução em que as 

diferentes partes, que constituem um conjunto, se adaptem entre si de forma estável, 

resultando num corpo sólido e coeso. 

 

A partir do século XVI, com a publicação dos primeiros tratados sobre 

estereotomia da pedra em França e Espanha, tornou-se possível compreender as 

opções geométricas que levaram à edificação das construções em pedra. Em Portugal 

não se publicaram documentos nos quais a técnica do talhe da pedra fosse explicada. 

 

 Procurou-se, por comparação dos desenhos e descrições que constam no Le 

Premier Livre de L’Architecture (1567) de Philibert de L’Orme e no manuscrito de 

Libro de Trazas de Cortes de Piedras (1578-1589) de Alonso de Vandelvira, entender 

como era a estereotomia da pedra aplicada na arquitectura religiosa portuguesa, no 

período entre 1530 e 1580, correspondendo, grosso modo, ao período renascentista 

nacional. 

 

Escolheram-se uma série de edifícios religiosos construídos nesse período, 

onde pudemos encontrar exemplos significativos de talhe da pedra. Estudaram-se as 

técnicas do corte da pedra, assim como os traçados que permitiram determinar os 

moldes imprescindíveis para o talhe das aduelas. Igualmente, realizaram-se medições a 

esses elementos e produziram-se desenhos e modelos virtuais, procurando seguir 

sempre a metodologia descrita por De L’Orme ou Vandelvira. 

 

A partir das características geométricas das superfícies, das ferramentas e 

utensílios da época, e com base nas técnicas de corte da pedra, procurámos estabelecer 

uma relação entre o conhecimento que existia em Espanha e França com o que se 

praticava em Portugal. Pelos resultados obtidos, nalguns casos, foi possível concluir 
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um grande domínio da geometria aplicada à estereotomia, noutros nem tanto. 

Parece-nos claro que isso era uma qualidade dos arquitectos que trabalhavam em 

Portugal, oriundos de Espanha ou que tinham progredido no ofício de canteiros até 

chegarem a mestres de obra.  

 

 

 

Palavras-chave: 

Estereotomia; Philibert de L’Orme; Alonso de Vandelvira; Portugal, Arquitectura, 

Século XVI  

 

 

ABSTRACT 
 
 

Stereotomy consists, in the way that is study in this work, in cutting a 3D shape 

and has the purpose of determination of the drawings used in cutting materials 

employed in architecture, seeking a solution in which the different parts that constitute 

a system, fit together in a stable manner, resulting in a solid and cohesive body. 

 

In the sixteenth century, with the publication of the first treatises about stone 

cutting, in France and Spain, it became possible to understand the geometric options 

that led to construction with stone. In Portugal, there wasn’t any publication about the 

stone cutting technique. 

 

We tried, comparing the drawings and descriptions contained in the Philibert 

de L’Orme’s Le Premier Livre de L'Architecture (1567) and Alonso Vandelvira’s 

manuscript Libro de Trazas de Cortes de Piedras (1578-1589) to see how was the 

stone stereotomy was applied in religious architecture in Portugal, between 1530 and 

1580, corresponding, roughly, to the national Renaissance period. 

 

We chose a number of religious buildings, built in this period, where we could 

find significant examples of the stone cutting. We also studied those techniques, as 
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well the drawings that allow the determination of models that are essential to achieve 

the shape of the stone staves. Measurements were also taken from these elements, 

produced drawings and virtual models, looking always follow the methodology 

described by De L'Orme or Vandelvira. 

 

From the geometric characteristics of surfaces and tools used in that period, 

and based on stone cutting techniques, we tried to establish a relationship between the 

knowledge that existed in Spain and France with what was practiced in Portugal. The 

results obtained, in some cases, allowed to verify that some architects had a great 

knowledge in geometry applied to stereotomy, others not so much. It seems clear to us 

that this was a common quality of architects that came working to Portugal from Spain 

or architects that progressed from masonery workers to architects.  

 

 

Keywords: 

Stereotomy; Philibert de L’Orme; Alonso de Vandelvira; Portugal; Architecture; 

Sixteenth Century 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A palavra estereotomia1, do grego stereós, sólido + tomé, corte, significa 

etimologicamente o corte de sólidos e tem como finalidade a determinação dos traçados 

utilizados no talhe dos materiais empregues em arquitectura, procurando obter uma 

solução em que as diferentes partes que constituem um conjunto, se adaptem entre si de 

forma estável resultando num corpo sólido e coeso. Embora a estereotomia tenha sido 

associada inicialmente ao corte da pedra, com o evoluir dos materiais e os processos de 

construção, a designação passou a estar também relacionada com o corte da madeira 

(marcenaria). A partir de meados do século XVIII, alguns autores consagrados, 

começaram a incluir nos seus tratados o estudo da estereotomia aplicada também ao 

corte da madeira, para além da pedra, tal como Amédée F. Frezier2 e Charles Leroy3 

entre outros. Jules Pillet, já no início do século XX, consagra uma parte do seu livro 

Traité de Stereotomie4 ao corte da madeira, a que chama charpanterie. No entanto, para 

além da madeira e da pedra não considera outros materiais como susceptíveis de serem 

englobados naquilo que ele considera uma “ciência que se divide em duas partes, que 

são: a carpintaria ou estereotomia da madeira e o corte da pedra ou estereotomia da 

pedra”5, excluindo o ferro e os materiais cerâmicos, pois a obtenção das formas 

apropriadas é feita por fusão, laminagem, torneação ou modelação e não por simples 

corte do material ainda em bruto, tal como é retirado da natureza.    

 
                                                           
1 O neologismo estereotomia surge pela primeira vez em 1644 pela pena de Jacques Curabelle (1585 - 
16..?), no seu livro Examen des oeuvres du Sr. Desargues, onde faz uma crítica severa sobre vários 
trabalhos publicados por Desargues (1591-1661), entre eles o Brouillon project d’exemple d’une manière 
universelle du S.G.D.L. touchant la pratique du trait à preuves pour la coupe des pierres en 
l’architecture (...) publicado em 1641. Esta obra de Desargues seria posteriormente apoiada pelo gravador 
e ilustrador Abraham Bosse (1603-1676) em 1644, que a reeditou com o título La Pratique du trait à 
preuves, de M. Desargues, pour la coupe des pierres en l'architecture, profusamente por si ilustrada. 
Curabelle refere-se a esta obra como “(...) La Stereotomie, ou section de solides, appliquée à la coupe de 
pierres,(...)”. p 3. Ao longo do seu texto, Curabelle faz várias vezes referência ao corte da pedra como 
estereotomia, ficando a partir dessa data, de uma forma mais ou menos uniformizada, a utilização da 
palavra estereotomia para designar a forma como se deveria cortar a pedra para ser aplicada numa 
construção arquitectónica. 
2 FREZIER, Amédée François - La Theorie et la Pratique de la Coupe des Pierres et des Bois, pour la 
construction de voutes: Et pour Parties des Bâtimens Civils & Militaires. Tome Premiere. Paris : L. 
H. Guerin, 1737. 
3 LEROY, Charles - Traité de Stéréotomie: Tome I - Texte. 7ª ed. Paris : Gauthier--Villars, Imprimeur-
Libraire, 1877. 
4 PILLET, Jules - Traité de Stéréotomie. Paris : Librairie Scientifique Albert Blanchard, 1932. 
5 PILLET, Jules - Op. cit. , p.1. 
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No nosso entender, o conceito de estereotomia é mais abrangente e pode ser 

aplicado às diversas técnicas de modelação dos materiais, tais como a pedra, o metal, a 

madeira ou o plástico. Apesar desta visão mais alargada, é na sua definição original e 

mais restrita que a consideraremos no nosso trabalho. 

   

Assim, neste estudo, a estereotomia da pedra ou cantaria consiste em determinar 

a configuração da pedra (aduela) que irá fazer parte de um conjunto final arquitectónico. 

Deste modo, o volume final que se pretende construir é decomposto em volumes 

elementares de fácil manuseamento e justaposição na obra, de maneira a garantir uma 

homogeneidade estática do todo. 

 

Para se chegar à correcta determinação do corte a efectuar no material, 

recorre-se a épuras (fr. épures) - traçados geométricos bidimensionais de formas 

tridimensionais – o que pressupõe um profundo conhecimento e domínio da Geometria 

Descritiva. 

 

Esse conhecimento necessário à produção das épuras era considerado um 

segredo bem guardado pelos mestres canteiros que assim o mantiveram até meados do 

séc. XVI, pois não existiram tratados que mostrassem ou ensinassem esses traçados 

necessários, nem ficou, para posterior consulta, qualquer registo desses "riscos" 

realizados pelos mestres arquitectos, tirando algumas excepções pouco significativas, 

pois eram apagados ou destruídos após a aparelhagem da pedra. 

 

“O seu carácter gregário e a natureza quase mágica das operações destinadas a 

produzir formas consonantes reforçam o secretismo que, em última análise, é 

responsável pela destruição dos desenhos envolvidos na obra.”6 

 

Os primeiros grandes tratados conhecidos datam do segundo quartel do século 

XVI e são de origem exclusivamente francesa e espanhola, respectivamente "Le 

Premier Tome de L'Architecture" (1567) de Phillibert De L’Orme (c. 1510-1570) e o 

"Libro de traças de cortes de piedras" (c. 1575) de Alonso de Vandelvira (1544-1626). 

                                                           
6 CÔRTE-REAL, Eduardo - O Triunfo da Virtude: As Origens do Desenho Arquitectónico, Lisboa : 
Livros Horizonte, 2001. p. 81. 
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Em Portugal nunca se produziram tratados especificamente dedicados à 

estereotomia da pedra. Sabe-se hoje, que no nosso país existiu o Le Premier Tome de 

L’Architecture”7 na língua original, mas seguramente que De L’Orme não fazia parte 

dos autores de arquitectura populares, tais como Vitrúvio, traduzido por Pedro Nunes, 

Serlio, Palladio ou Alberti.  

 

No entanto, pela precisão mostrada em algumas obras de relevo, pelas soluções 

apresentadas e pelos princípios geométricos utilizados pelos arquitectos, muitos deles 

oriundos da cantaria, que no nosso país trabalhavam, muitos deles de origem castelhana 

ou biscainha, pensamos que existiu algum tipo de contacto entre esses mestres e os 

autores dos tratados referidos, ou, o que é mais provável, com as edificações por eles 

projectadas. 

 

Tendo como base os primeiros escritos sobre estereotomia da pedra, partiu-se 

para este trabalho em que se procurou desenvolver a investigação, fundamentada em 

três aspectos: 

 

Primeiro, por não existir qualquer registo gráfico dos traçados geométricos 

utilizados na estereotomia da pedra do séc. XVI, considerámos que seria urgente, 

pertinente e incontornável o estudo exaustivo e pormenorizado dos elementos 

arquitectónicos relevantes, patentes na arquitectura religiosa portuguesa do séc. XVI, 

que só foram possíveis de concretizar a partir de épuras rigorosas e geometricamente 

correctas.  

 

Segundo, pela comparação da estereotomia da pedra utilizada em Portugal com a 

proposta em outras obras da nossa vizinha Espanha e França e, pela análise dos tratados 

manuscritos e impressos existentes na época, julgamos ser possível estabelecer uma 

ligação pedagógica entre essas obras e o conhecimento da geometria aplicada pelos 

mestres que trabalhavam em Portugal. 

 
                                                           
7 MOREIRA, Rafael, RODRIGUES, Ana Duarte - Tratados de Arte em Portugal. Lisboa : SCRIBE-
Produções Culturais, 2011. 
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Por fim, no reconhecimento que certos elementos notáveis, tais como arcos, 

cúpulas, escadarias ou capialçados, só poderiam ter atingido tal esplendor e 

complexidade estereotómica se os seus autores possuíssem conhecimentos próprios da 

Geometria Descritiva, que só mais tarde seriam sistematizados por Gaspar Monge 

(1746-1818). 

 

Havendo já um número relevante de estudos sobre a arquitectura Manuelina, 

pareceu-nos importante debruçarmo-nos sobre o período seguinte, que já dominava no 

resto da Europa. O movimento renascentista terá entrado em Portugal, com o incentivo 

de Dom João III, por volta de 1530. Além disso, é na década anterior que se notabilizam 

em Portugal os mestres biscainhos, os Castilhos, cuja influência no panorama da 

construção nacional é fundamental e determinante para as gerações vindouras de 

arquitectos e mestres canteiros que, directa ou indirectamente, deixaram a sua marca nas 

obras estudadas. A partir dessa década, a construção de edifícios religiosos começou a 

adoptar os cânones clássicos romanos. Regressou o arco de volta perfeita e a cúpula 

semiesférica. É a partir do período 1520-1530 que se assiste a uma grande alteração no 

gosto artístico pátrio, pondo-se de parte o tão português Estilo Manuelino, voltando-se 

para as superfícies, que aos poucos se vão despindo das exuberantes decorações tão 

características desse movimento estético.   

 

Estabelecemos como fim do período a estudar o ano de 1580, onde já estamos 

em pleno período do estilo-chão, mais sintético, mais desornamentado, e aquele 

maneirismo e renascimento mais arrojados, que surgiram com os Castilhos, Torralvas e 

Jerónimo de Ruão, já não vai apresentar grandes fragmentos ou pormenores de grande 

complexidade técnica e até formal na nossa arquitectura do século XVI. As soluções a 

partir de 1580 até ao Barroco são muito mais simples. Por exemplo, deixaram de se 

realizar as complexas escadarias como as que vimos em Tomar, na capela-mor de Santa 

Maria de Belém (Jerónimos), ou, ainda mais anteriores, em Alcobaça.   

 

Por volta da década de 80, provavelmente já exista em Portugal o tratado de De 

L’Orme, que já ia na segunda edição em França, ou mesmo uma cópia do manuscrito de 

Vandelvira, já que se fizeram várias, tendo sobrevivido duas em Espanha. Ficava então 
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a possibilidade de perceber a influência que tais documentos pudessem ter tido na 

edificação religiosa em Portugal, ou se o conhecimento dos mestres que laboravam em 

Portugal, sobre a estereotomia, estava tão desenvolvido quanto o documentado nessas 

obras.   

 

A arquitectura militar também apresentará casos interessantes no campo da 

estereotomia da pedra, mas as soluções aí encontradas teriam funções específicas para 

resistir a agressões e assaltos em confrontos bélicos. Propomo-nos deixar para outro 

trabalho de investigação posterior, o estudo dessas estruturas arquitectónicas.  

 

Pretendeu-se com esta investigação, alcançar os seguintes objectivos: 

 

- Fazer o levantamento gráfico geométrico da estereotomia da pedra dos cinco 

exemplares seleccionados, dos seus diversos elementos estruturais significativos do 

ponto de vista da complexidade geométrica aplicada na estereotomia da pedra, pois são 

os exemplos existentes do período classicista-maneirista mais significativos na 

arquitectura religiosa portuguesa do séc. XVI. 

 

- Elaborar réplicas digitais virtuais das aduelas que compõem os elementos 

arquitectónicos notáveis dos 5 exemplos analisados. 

 

- Estabelecer uma relação entre o conhecimento aplicado pelos mestres que 

laboravam em Portugal no séc. XVI e que trabalharam naquelas obras com os tratados 

de estereotomia existentes na época e que descrevem soluções semelhantes. 

 

- Estabelecer ou confirmar naquelas cinco obras justificadamente seleccionadas, 

autorias de riscos, baseadas na comparação da estereotomia da pedra empregue nas 

diversas edificações construídas durante o séc. XVI em Portugal. 

 

Para se conseguir atingir estes objectivos, considerámos que era importante, em 

primeiro lugar, eleger um conjunto de obras de arquitectura religiosa que se 

enquadrassem no período temporal estabelecido. Após a consulta de várias obras de 
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referência sobre a história da arquitectura em Portugal, estabelecemos uma série de 

monumentos a estudar. 

 

Assim, para desenvolver a nossa investigação sobre o tema proposto, seguimos 

os seguintes passos e metodologias: 

 

1. Numa primeira fase foi essencial visitar e classificar os monumentos 

religiosos cuja construção dos elementos arquitectónicos que procurámos, tivessem 

início após 1530 e antes da publicação do tratado de Philibert de L’Orme, que 

reunissem as características próprias do movimento renascentista e que, ao mesmo 

tempo, apresentassem soluções técnicas estereotómicas relevantes. 

 

Assim, visitámos, numa primeira abordagem, de norte para sul do país, a Capela 

de São Tomé de Negrelos em Santo Tirso, a Igreja de São Gonçalo em Amarante, a 

Igreja Matriz de Caminha, o Convento de Cristo em Tomar, a Ermida de Nossa Senhora 

da Conceição em Tomar, a Capela-mor do Mosteiro de Santa Maria de Belém, a Ermida 

de Santo Amaro de Alcântara em Lisboa, a Capela das Onze Mil Virgens em Alcácer do 

Sal, a Igreja de Nossa Senhora da Graça em Évora, a Igreja do Convento do Bom Jesus 

de Valverde de Évora, a Igreja de São Vicente (ou do Mártires) em Évora, o Claustro do 

Convento das Freiras de Faro e a Igreja da Misericórdia de Tavira. 

 

Destes todos, alguns foram deixados de parte neste trabalho, pois não 

representavam casos de complexidade geométrica na estereotomia visível e outros 

porque a alvenaria está ocultada por estuque. 

 

Após a visita e a identificação dos casos notáveis de estereotomia, reduzimos a 

lista de edificações que nos pareceram mais relevantes para a nossa investigação, onde 

se incluem o Convento de Cristo em Tomar, a Ermida de Nossa Senhora da Conceição 

em Tomar, a Capela-mor do Mosteiro de Santa Maria de Belém, a Ermida de Santo 

Amaro em Lisboa e a Capela das Onze Mil Virgens em Alcácer do Sal.  

 



31 

2. Procedemos à análise e ao levantamento da geometria utilizada no corte e 

talhe das pedras que constituem as estruturas arquitectónicas mais relevantes - arcos, 

escadas em caracol, capialçados e cúpulas esféricas, realizando medições e esboços das 

aduelas, utilizando fita métrica, paquímetro, suta e medidor laser e a fotografia como 

registo auxiliar. 

 

Recorrendo à geometria descritiva, e à luz dos tratados de estereotomia mais 

recentes, elaborámos algumas épuras, utilizando uma linguagem gráfica actual, que 

representam a volumetria das diversas peças que compõem as estruturas arquitectónicas 

escolhidas. Depois deste levantamento, fizemos algumas reconstituições virtuais dessas 

estruturas, com auxílio de software de desenho técnico rigoroso e de modelação 3D8. 

No processo de execução dos desenhos recorremos a várias metodologias auxiliares 

empregues na geometria descritiva, tais como as rotações, rebatimentos, intersecção de 

superfícies e planificações de sólidos ou de porções de superfície. 

 

 

3. Na fase seguinte fizemos o estudo e análise da tratadística conhecida, 

referente à estereotomia da pedra, nomeadamente as obras de Vandelvira e de De 

L’Orme. Esta análise teve como base reproduções fac-similadas ou digitalizadas a partir 

dos originais das obras referidas, procurando transcrever para uma representação técnica 

actual os traçados feitos pelos autores.  

 

4. Após essa análise e “reconstituição” dos traçados encontrados nos tratados, 

fizemos o confronto com as soluções empregues pelos arquitectos que então laboravam 

em Portugal. Procurámos também reconhecer e assinalar as semelhanças e as diferenças 

entre as soluções encontradas nos diversos monumentos escolhidos, ou detectar traçados 

originais, fruto da criatividade e conhecimento científico do arquitecto/mestre-pedreiro. 

Essa comparação visava estabelecer se existiu algum tipo de contacto entre os 

arquitectos que cá laboravam com essas obras-primas sobre a estereotomia. 

 

                                                           
8 Autosketch .9 da Autodesk e Rhinoceros v4.  
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Este trabalho desenvolve-se em duas partes. Numa primeira, abordámos 

questões sobre a geometria das eventuais superfícies que estivessem subjacentes, ou 

fossem suporte da estereotomia empregue na edificação de determinadas estruturas 

arquitectónicas em pedra. Igualmente, procurámos identificar toda uma série de 

instrumentos e ferramentas usadas pelos arquitectos e canteiros, pois entendemos que 

tais artefactos poderiam ser determinantes na técnica da construção e consequente 

influência nas opções tomadas pelo projectista ou executante da obra. Ainda nesta 

primeira parte, dedicámos especialmente um capítulo ao corte da pedra, de como era a 

abordagem dos canteiros no acto de lavrar a pedra, a partir das orientações dos mestres. 

Mostrámos que, embora de alguma forma empírica, esses operários eram altamente 

especializados e com conhecimentos práticos de geometria e com um grande 

desenvolvimento de visualização espacial. 

 

Numa segunda parte, dedicámos o nosso estudo aos casos nacionais, que 

considerámos importantes, que foram agregados em subcapítulos em função do 

elemento arquitectónico estudado. Neste estudo, para além da análise formal das 

superfícies líticas, tentámos, por comparação com os primeiros tratados escritos, 

estabelecer uma ligação entre a técnica neles veiculada, com a que teriam usado os 

nossos mestres canteiros. Quando fizemos as reconstituições 3D, procurámos sempre 

seguir a metodologia transmitida por De L’Orme ou Vandelvira, e nos processos de 

geração da estereotomia das aduelas em ambiente digital, seguimos o processo 

semelhante ao talhe da pedra, em que, a partir de um bloco prismático inicial, se vai 

retirando material até chegar à volumetria final. Evitámos sempre o contrário, ou seja, ir 

acoplando material. 
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1. O ESTADO DA ARTE 
 
 

Os primeiros grandes tratados conhecidos, que se debruçaram, em grande parte 

ou exclusivamente, sobre o corte da pedra, datam do terceiro quartel do século XVI e 

são de origem francesa e espanhola, respectivamente o tratado Le Premier Tome de 

L'Architecture (1567) de Phillibert De L’Orme (c. 1510-1570) e o manuscrito Libro de 

traças de cortes de piedras (c. 1575) de Alonso de Vandelvira (1544-1626). Existe 

também um conjunto de manuscritos reunidos por Hernán Ruiz (c. 1514-1569) no 

documento Libro de arquitectura (c. 1560), no qual faz uma transcrição de algumas 

partes dos tratados de Vitrúvio e de Sebastiano Serlio e onde inclui alguns diagramas 

simples sobre estereotomia, mas de pouca relevância para o nosso estudo. 

 

A partir do século XVII até ao primeiro quartel do século XX, a estereotomia da 

pedra, como ciência baseada na geometria, teve um grande incremento, talvez pela 

quebra do seu secretismo e consequente divulgação das sucessivas edições do livro de 

Philibert de L’Orme9, produzindo-se tratados de grande relevo e importância, quer no 

domínio da arquitectura, quer no da engenharia, estendendo-se a outros materiais como 

a madeira e o metal. De realçar as obras de Martinez de Aranda (1590-1600), Girard 

Desargues (1640), Abraham Bosse (1643) e François Blondel (1683). A tradição 

estabelecida pelos tratadistas franceses do século XVII prolongou-se pelo século XVIII 

com as obras de J. de La Rue (1737), Amédée Frézier (1737-9), M. Simonin (1792) e 

Gaspar Monge (1795 e 1799). A influência da Geometria Descritiva teorizada e 

sistematizada por Monge influenciou, sem dúvida, os avanços da estereotomia no século 

XIX nos quais se destacam Joseph Adhemar (1834, 1856 e 1876), J. Dupuit (1870), J. 

Chaix (1890) e Louis Monduit (1882). Já no século XX temos as excepcionais obras de 

Charles Leroy (1926) e Jules Pillet (1932). 

 

Em Portugal nunca se produziram tratados dedicados exclusivamente à 

estereotomia da pedra, nem se conhece a existência de cópias, impressas ou 

                                                           
9 O Le Premier Tome de L'Architecture teve 4 edições: 1567, 1568, 1626, 1648 e desta última 3 reedições 
em 1894, 1964 e 1981. 
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manuscritas, contemporâneas dos primeiros tratados referidos, que circulassem pelas 

mãos dos arquitectos. 

 

 No entanto devemos referir a obra excepcional do General Motta Pegado 

(1899), e a do Professor Borges Sequeira (1940), que abordam a estereotomia no 

sentido do estudo das superfícies geométricas, mais no âmbito das suas propriedades 

geométricas do que na sua aplicação específica e directa ao corte da pedra ou da 

madeira. 

 

Com o aparecimento dos novos materiais de construção, a estereotomia da pedra 

quase que desaparece da esfera da arquitectura. Em Portugal esta matéria ainda foi 

leccionada nos cursos de arquitectura até à década de 1980, como parte integrada no 

programa curricular da Geometria Descritiva, tendo passado, em 1984, por iniciativa do 

Professor Arquitecto Carlos Pinheiro, para o curso de pós-graduação em Arquitectura na 

Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa. Após esse curso, 

desapareceu dos programas curriculares do curso de arquitectura. 

 

Do ponto de vista da investigação sobre este tema, em Espanha, onde sempre 

existiu uma grande utilização da pedra na arquitectura e, consequentemente, um grande 

desenvolvimento da estereotomia, sempre se deu grande atenção ao estudo, quer 

histórico, quer técnico, da cantaria aplicada à arquitectura espanhola, principalmente 

nos campos do restauro e preservação do património arquitectónico, organizando-se 

com frequência encontros e conferências onde especialistas de todo o mundo se 

encontram. Devemos destacar os trabalhos de José Carlos Palacios, Santiago Huerta, e 

José Calvo López. 

 

Em França, onde a estereotomia da pedra também teve grande importância, 

desenvolveram-se alguns estudos sobre esta especialidade da arquitectura e construção, 

mas, do ponto de vista mais genérico e técnico, existem actualmente escolas de cantaria, 

nas quais se ensinam as técnicas utilizadas pelos mestres canteiros desde a época 

medieval. De salientar, no campo da investigação, os trabalhos de Joel Sakarovitch e de 

Geneviève Barbé-Coquelin de Lisle. 
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No que diz respeito a Portugal, a investigação sobre a estereotomia da pedra 

produziu uma Tese de Doutoramento, apresentada à Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de Lisboa, em 1988, da autoria do Professor Arquitecto Pedro 

Fialho de Sousa, na qual era discutida, globalmente, a história da estereotomia no nosso 

país, quedando-se, em particular, no Templo de Diana em Évora e no túnel da Rua de 

São Sebastião da Pedreira, em Lisboa, referindo os aspectos técnicos dessas obras. 

Outra Tese de Doutoramento, da autoria de Luís Santos Figueira, intitulada Técnicas de 

Construção na Arquitectura Manuelina, foi apresentada à Faculdade de Letras da 

Universidade de Coimbra, em 2001, no qual o autor faz uma profunda investigação 

sobre as técnicas construtivas do período Manuelino, sem, no entanto, entrar em 

detalhes técnicos sobre a geometria empregue na estereotomia da pedra, reservando a 

este tema apenas um subcapítulo da sua Tese, não havendo qualquer épura. 

 

Mais recentemente, em Julho de 2013, Filipe González de Campos apresentou à 

Faculdade de Arquitectura da Universidade Lusíada, a sua Tese de Doutoramento, com 

o título A estereomorfologia: um contributo da geometria para o desenvolvimento 

sustentável, na qual defende a renovação do tema da estereotomia em arquitectura e 

como a sua geometria implícita, aplicada de forma eficiente, pode contribuir para um 

progresso sustentável. 

 

 Em Junho de 2014, foi apresentada uma outra Tese de Doutoramento à 

Katholieke Universiteit de Leuven - Faculty of Engineering, da autoria de Soraya Genin  

intitulada Voûtes à Nervures Manuélines, na qual se desenvolve o tema das nervuras 

estruturais das abóbadas, concebidas e construídas pelo Arquitecto João de Castilho e o 

seu carácter inovador na arquitectura manuelina. Para além da sua tese, a autora tem 

vários artigos publicados, sobre a construção de abóbadas manuelinas; organizou ainda 

o Curso Internacional “Práticas de arquitectura - Construções em Pedra”, que decorreu 

no ISCTE em 2012, no qual participámos. 

 

No âmbito dos Mestrados, é do nosso conhecimento uma Dissertação de Pedro 

Lança, apresentada à Escola de Engenharia da Universidade do Minho com o título 
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Análise Estrutural de Abóbadas Poli-nervuradas: aplicação ao Coro Alto do Mosteiro 

dos Jerónimos (2006). Neste trabalho, o autor desenvolve estudos sobre o 

comportamento e segurança do Coro Alto da Igreja de Santa Maria de Belém, quando 

sujeito ao seu peso próprio adicionado à sobrecarga do órgão de tubos (20 toneladas). 

 

António de Oriol Trindade, publicou em 2009 (ARTIS nº7-9, pp 101-130) um 

artigo intitulado Sobre a génese e a geometria das escadas em caracol do século XVI 

em Portugal: o processo conceptual, consequência de uma comunicação apresentada no 

III Colóquio de Sintra, Arte, História e Vivências, em Novembro de 2008, cujo 

conteúdo se debruça sobre a geometria e o processo de concepção das escadarias do tipo 

Caracol de Maiorca construídas em Portugal no século XVI. A pesquisa original 

conducente ao artigo está próxima da investigação que pretendemos seguir, quer na sua 

temática, quer no espaço/tempo histórico e servirá, sem dúvida, de referência para o 

nosso trabalho.  

 

Após a análise destas obras, relacionadas de alguma forma com a estereotomia 

da pedra, se exceptuarmos o artigo de António de Oriol Trindade, verificamos que 

nenhuma delas se enquadra na especialidade temática a que nos propusemos estudar no 

nosso trabalho de investigação, do ponto de vista dos objectivos que pretendemos 

alcançar, como nos limites temporais por nós definidos. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES MODELADORAS INTERVENIENTES 

NA ESTEREOTOMIA DOS MONUMENTOS 
 

 

Neste segundo capítulo iremos apresentar e caracterizar alguns aspectos ligados 

às diversas superfícies geométricas subjacentes às estruturas arquitectónicas que serão 

apresentadas nos capítulos seguintes, em que a estereotomia da pedra nos pareceu 

relevante. Não pretendemos fazer um estudo exaustivo destas superfícies, pois tal 

assunto ultrapassaria o âmbito deste nosso trabalho, contudo fazemos especialmente 

referência às questões relacionadas com a forma como são geradas, seccionadas e 

planificadas. Os temas relacionados com a intersecção entre superfícies serão abordados 

no desenvolvimento desta investigação, sempre que tais situações surjam. 

 

2.1 Noções gerais sobre superfícies geométricas 

 

Em termos gerais, uma superfície geométrica pode considerar-se como o lugar 

geométrico das sucessivas posições que uma linha móvel, indeformável ou não, vai 

ocupando no espaço segundo uma lei determinada e contínua. 

 

Essa linha, recta ou curva, designa-se por geratriz. Durante o seu movimento 

pode apoiar-se num ou em vários elementos geométricos designados por directrizes, que 

podem ser um ponto, uma recta, uma curva ou uma superfície e que estão fixos no 

espaço. Algumas superfícies também podem ser consideradas como envolventes de 

outras superfícies. A geratriz pode também girar em torno de uma recta a qual assume a 

designação de eixo da superfície. Assim, em termos de conceito geral, uma superfície é 

a película de espessura ínfima que envolve um corpo ou que separa duas regiões do 

espaço. 

 

Deve-se distinguir as diferenças entre a noção de superfície e a noção de sólido. 

O conceito de sólido ou corpo implica a ideia de volume, matéria, porção de espaço 

finito. A superfície é a sua "pele". É a impressão imaterial que o corpo deixa no espaço 

homogéneo, contínuo e infinito. 
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As características das superfícies, dadas as várias possibilidades de gerar uma 

mesma, tornam difícil a sua classificação unânime. Como exemplo, a superfície 

cilíndrica pode ser considerada como uma superfície cónica cujo vértice é impróprio, 

ou, em alternativa, pode ser considerada como o movimento de rotação de uma recta em 

torno de um eixo paralelo a ela, ou ainda pela deslocação de uma recta paralelamente a 

uma dada direcção, mantendo-se sempre apoiada numa directriz, ou gerada pelo 

movimento de translação de uma circunferência apoiando-se numa recta não complanar 

com a circunferência ou ainda como uma superfície envolvente das sucessivas posições 

que uma superfície esférica vai tomando à medida que se desloca no espaço apoiando o 

seu centro numa recta. 

 

A classificação que propomos pretende ser o mais abrangente possível e tem 

como base, numa primeira instância, no tipo de linha que assume a geração da 

superfície. Assim, temos dois grandes grupos: superfícies regradas, se é possível 

gerá-las com linhas rectas, e superfícies não regradas, se forem geradas exclusivamente 

por linhas curvas. 

 

A subdivisão seguinte já tem a ver com o tipo de relação entre a superfície e um 

plano que lhe seja tangente. Deste modo, as superfícies regradas podem ser divididas 

em planificáveis, em que um plano tangente à superfície num ponto T, é também 

tangente à superfície ao longo de toda a geratriz, designando-se por geratriz de contacto, 

que contém o ponto T. Duas geratrizes infinitamente próximas são complanares, sendo 

portanto possível desenvolverem-se num plano sem pregas nem rasgaduras, e 

empenadas, em que os planos tangentes à superfície são distintos para cada ponto de 

tangência. Duas geratrizes infinitamente próximas não são complanares, não sendo 

portanto possível a sua planificação geometricamente rigorosa. 

 

Por sua vez, e tendo em consideração o tipo de movimento que a geratriz curva 

descreve no espaço, as superfícies não regradas podem ser divididas em de revolução e 

em de não revolução. Uma superfície não regrada de revolução é gerada pela rotação de 

uma linha curva em torno de uma recta - eixo. A rotação, ou revolução, pode ser 

circular, se cada ponto da superfície dada descreve uma circunferência cujo plano é 
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perpendicular ao eixo e cujo centro pertence ao eixo. A rotação, ou revolução, é elíptica 

quando cada ponto da superfície dada descreve uma elipse homotética de uma elipse 

directriz, ambas com centro no eixo e pertencentes a planos perpendiculares ao eixo.  

 

As superfícies não regradas de não revolução englobam todas as superfícies não 

regradas que não se incluem na família anterior. 

 

De referir que esta classificação é muito resumida, mas é aceite, a este nível de 

subdivisão, pela generalidade dos autores. A partir deste nível as classificações diferem 

de autor para autor.  

 

Quadro 1 - Proposta de classificação das superfícies quanto ao tipo de geratriz 

Regradas 

Planificáveis 
Exemplos: Piramidal, prismática, cónica, 
cilíndrica. 

Empenadas 
Exemplos: Parabolóide hiperbólico, 
helicóide, hiperbolóide de uma folha, 
conóide. 

Não Regradas 

De revolução 
Exemplos: Esférica, tórica, elipsóide, 
parabolóide de revolução. 

De não revolução 
Exemplos: Trompas, serpentinas, 
conchóides, superfície canal. 

 

 

Outra forma de classificar as superfícies é ter como elemento diferenciador o 

tipo de curvatura que podem apresentar e a forma como um plano tangente se comporta 

em relação à superfície. Considerando um ponto P de uma superfície e uma recta 

normal p à mesma nesse ponto, podemos passar por ele uma infinidade de planos, ditos 

normais à superfície, que a intersectam segundo linhas da superfície. De todas as 

secções planas possíveis, existirá uma que apresenta o maior raio de curvatura e outra o 

menor raio de curvatura no ponto P. Essas secções designam-se por secções principais.  
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Na figura 1 considerámos uma superfície [α], um ponto P dela, a normal n e os 

planos secantes que produzem as secções principais, definidos pela normal n e pelas 

tangentes t1 e t2 e os centros C1 e C2 das circunferências osculadoras correspondentes aos 

raios de curvatura, máxima e mínima respectivamente, no ponto P.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 1 - Superfície de dupla curvatura (1.a), de curvaturas opostas (1.b) e de simples curvatura 
(1.c). Ricardo Delgado (2013). 
 

Nos pontos de uma superfície de dupla curvatura [Fig. 1.a], o plano tangente à 

superfície no ponto P tem em comum com ela apenas o ponto de contacto. Neste ponto, 

as duas secções principais estão do mesmo lado do plano tangente. Quando isto 

acontece a superfície não é planificável. Quando a superfície apresenta pontos em que 
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as secções principais têm o seu centro de curvatura em lados opostos em relação aos 

planos tangentes nos respectivos pontos [Fig. 1.b], a superfície é de curvaturas opostas, 

não sendo também possível a sua planificação. Nas superfícies de simples curvatura, 

em que o plano tangente tem em comum com ela uma recta (geratriz) ou curva, uma das 

secções principais é precisamente essa linha de contacto, que por ser plana tem raio de 

curvatura infinito [Fig. 1.c]. Se a superfície de simples curvatura for regrada é possível a 

sua planificação.  

 

 

Quadro 2 - Proposta de classificação das superfícies quanto à sua curvatura 

Grau de curvatura 
Relação do plano tangente 
com a superfície  

Superfícies exemplo 

Simples curvatura 
Tangente ao longo de uma 
linha da superfície 

Cónica, cilíndrica. 

Dupla curvatura 

Tangente apenas no ponto 
de contacto. Toda a 
superfície do mesmo lado 
do plano tangente. 

Esférica, elipsóide, parabolóide de 
revolução. 

Curvaturas opostas 
Tangente no ponto de 
contacto e secante à 
superfície. 

Parabolóide hiperbólico, helicóide, 
hiperbolóide de uma folha, 
conóide. 

 

Poderemos também considerar casos em que a superfície que apresenta linhas de 

pontos de simples curvatura, zonas cujos pontos apresentam curvaturas opostas ou ainda 

porções de superfície com dupla curvatura, como é o caso da superfície tórica, 

apresentada mais adiante (ver ponto 2.5). 

 

Outras classificações seriam possíveis com base noutras propriedades das 

superfícies. 
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2.2. Superfície cónica 

 

A superfície cónica classifica-se como regrada pois pode ser gerada pelo 

movimento de uma recta geratriz que se move no espaço apoiando-se constantemente 

numa curva directriz e num ponto fixo designado por vértice. Iremos considerar apenas 

os casos em que a directriz é uma circunferência, variando apenas o ângulo que a recta 

que une o vértice ao centro da directriz, faz com o plano desta: se essa recta for 

perpendicular ao plano da directriz, designa-se por eixo da superfície, sendo esta de 

revolução circular ou simplesmente revolução, pois um plano perpendicular ao eixo 

secciona a superfície segundo uma circunferência. Se a recta que une o centro da 

directriz ao vértice, é oblíqua em relação ao plano da circunferência directriz, então 

estamos na presença de uma superfície cónica de revolução elíptica10. Neste caso, essa 

recta já não será o eixo da superfície e designa-se por lugar geométrico dos centros das 

secções cíclicas11. Se seccionarmos esta superfície cónica segundo um plano 

perpendicular ao seu eixo obteremos como secção uma elipse [Fig. 2]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Superfícies cónicas geradas pela geratriz g que se apoia no vértice V e na directriz 
circunferencial [d]. A superfície representada à esquerda é de revolução circular e à direita é de 
revolução elíptica em que a elipse [e] é uma secção recta e a circunferência [d] é uma secção 
cíclica. Ricardo Delgado (2013). 

                                                           
10 Frequentemente este tipo de superfície cónica de revolução elíptica é designada incorrectamente como 
superfície cónica oblíqua em oposição à designação de superfície cónica recta para a superfície de 
revolução circular. No nosso entender, estas designações não são completamente correctas pois estão 
relacionadas com o ângulo agudo ou recto que a recta que une o vértice ao centro da directriz faz com o 
plano desta, que tanto pode ser recto ou agudo numa superfície cónica de revolução circular como numa 
de revolução elíptica, dependendo apenas do tipo de secção plana escolhida como directriz. A 
classificação da superfície não dever ser feita em função desse ângulo, mas sim com base no tipo de 
movimento que os pontos da superfície descrevem quando esta é gerada. 
11 Uma secção cíclica é quando se obtém uma circunferência como secção plana numa superfície cónica 
de revolução circular ou elíptica. Este último tipo de superfície cónica admite duas famílias de secções 
cíclicas distintas enquanto na de revolução circular as secções cíclicas estão coincidentes. Ver 
EZQUIERDO ASENSI, F. - Geometría descriptiva superior y aplicada, pp. 331-335. 
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Em relação aos tipos de secções planas possíveis de obter na superfície cónica 

aqui apresentada, temos as seguintes possibilidades [Fig. 3]:  

 

- se o plano secante intersectar todas as geratrizes a secção será do tipo elipse, 

onde se inclui a circunferência. No caso da superfície de revolução, a secção recta será 

uma circunferência. Qualquer outro plano não perpendicular ao eixo da superfície e que 

intersecte todas as geratrizes, produzirá como secção uma elipse. Numa superfície de 

revolução elíptica a secção recta será uma elipse. Neste caso, outro plano oblíquo em 

relação ao eixo da superfície e que igualmente intersecte todas as geratrizes, poderá  

produzir como secção tanto elipses como, em casos particulares, circunferências 

designadas secções cíclicas, como já referenciámos anteriormente. Se passarmos um 

plano paralelo ao secante pelo vértice, a secção será apenas esse ponto, que é 

considerado como uma secção degenerada da elipse,    

 

- se o plano secante for paralelo a uma geratriz g, a secção será do tipo parábola 

cujo eixo é paralelo à geratriz g. Se passarmos um plano paralelo ao secante pelo 

vértice, esse plano é tangente à superfície ao longo da geratriz g, sendo esta geratriz de 

contacto considerada como uma secção degenerada da parábola, 

 

- se o plano secante for paralelo a duas geratrizes g1 e g2 , então a secção será do 

tipo hipérbole, cujos ramos se encontram cada um numa folha da superfície cónica. As 

suas assimptotas, rectas tangentes à hipérbole nos seus pontos impróprios, são paralelas 

às geratrizes g1 e g2. O plano que contém o vértice e é paralelo ao plano secante, 

intersecta a superfície segundo as duas geratrizes g1 e g2, sendo designado ao conjunto 

das duas geratrizes, secção degenerada da hipérbole. 
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Figura 3 - Secções planas numa superfície cónica de revolução, da esquerda para a direita: 
elipse, parábola e hipérbole. Ricardo Delgado (2013). 

 

 

Um plano tangente a uma superfície cónica, por esta ser de simples curvatura, 

conterá o seu vértice e é tangente à superfície ao longo de uma geratriz dita de contacto. 

Por este facto, a superfície cónica é planificável. Para se proceder à operação de 

planificação [Fig. 4], devemos considerar uma porção da superfície, geralmente limitada 

pelo seu vértice e pela sua directriz. Em seguida iremos inscrever uma superfície 

piramidal na superfície cónica, em que a quantidade de faces terá como consequência 

um maior ou menor rigor na planificação. Quanto maior for o número de lados da 

superfície piramidal inscrita, mais esta se aproxima da coincidência com a superfície 

cónica, sendo consequentemente, maior o grau de rigor na planificação. Como a 

planificação consiste em fazer coincidir uma superfície com um plano, a sua 

representação estará em verdadeira grandeza. Assim, ao planificarmos a superfície 

piramidal inscrita, em que a determinação da verdadeira grandeza das faces é 

relativamente simples, a construção final da sucessão das diversas faces sobre o plano 

da planificação aproximar-se-á à verdadeira grandeza da planificação da superfície 

cónica. Este método pode aplicar-se às superfícies cónicas em geral, obtendo-se um 

grau de rigor bastante próximo da verdadeira grandeza. No caso da superfície cónica de 

revolução circular de directriz circunferêncial, pelo facto dos segmentos de geratrizes 

terem todos o mesmo comprimento, a planificação da superfície cónica considerada é 

um sector circular cujo raio é igual ao comprimento da geratriz e a transformada da 

directriz será o respectivo arco de circunferência de comprimento igual ao perímetro da 
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directriz, cujo ângulo ao centro corresponde ao produto de 360º com a razão do raio da 

directriz com o comprimento da geratriz12. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

Figura 4 - Planificação da superfície cónica: método geral. Ricardo Delgado (2013). 
 

 

2.3. Superfície cilíndrica 

 

A superfície cilíndrica, igualmente classificada como regrada e de simples 

curvatura como a superfície cónica, pode ser gerada pelo movimento de uma recta 

geratriz, que se move no espaço sempre apoiada numa directriz curva, mantendo-se 

paralela a uma determinada direcção durante o seu movimento. Também se pode 

considerar a superfície cilíndrica como um caso particular da superfície cónica, em que 

o vértice se encontra a uma distância infinita. Este tipo superfície, muitas vezes 

associada na arquitectura a arcos, túneis ou abóbadas, é, na maioria dos casos 

encontrados no nosso estudo, de revolução circular, isto é, a recta que passa pelo centro 

da circunferência directriz, e que é paralela à direcção das geratrizes, é perpendicular ao 

plano da directriz. Também na superfície cilíndrica podemos ter a revolução elíptica, se 

a directriz for uma elipse e a recta que passa pelo seu centro for perpendicular ao plano 

dessa directriz. No caso de ser definida a partir de uma directriz circunferencial e uma 

direcção de geratrizes oblíqua ao plano da directriz, a superfície será de revolução 

elíptica. De notar que, quer a superfície seja de revolução circular ou elíptica, a recta 

                                                           
12 Sendo θ a amplitude do ângulo ao centro do sector circular correspondente à planificação de uma 
superfície cónica de revolução, essa amplitude é determinada através da expressão θ=r/g x 360º . 
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que passa pelo centro da directriz, seja esta uma circunferência ou seja uma elipse, será 

sempre o eixo de revolução, pois neste tipo de superfície o lugar geométrico dos centros 

das secções cíclicas coincide com o eixo da superfície [Fig. 5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Superfícies cilíndricas geradas pelas geratrizes g, paralelas ao eixo e e que se apoiam 
na directriz circunferencial [d]. A superfície representada à esquerda é de revolução circular e à 
direita é de revolução elíptica em que a elipse [e] é uma secção recta e a circunferência [d] é 
uma secção cíclica. Ricardo Delgado (2013). 

  

 

Em termos de secções curvas produzidas por um plano numa superfície 

cilíndrica de revolução circular ou elíptica, como esse plano secante intersecta sempre 

todas as geratrizes, no caso geral obteremos como secções planas curvas do tipo elipse, 

em que a circunferência pode ser considerada como um caso particular de uma elipse 

cujos eixos maior e menor são de igual comprimento, estando portanto os focos da 

elipse coincidentes com o seu centro. Na figura 5 à direita, tanto a directriz [d] como a 

secção recta [e] são secções planas possíveis de obter numa superfície cilíndrica, 

quando o plano secante é oblíquo ou perpendicular respectivamente, ao eixo da 

superfície. Se o plano secante for paralelo à direcção das geratrizes, então a secção 

plana reduz-se a duas geratrizes, designadas por secção degenerada. À medida que o 

plano secante se afasta do centro da directriz, as duas geratrizes secção irão aproximar-

-se até à posição limite de coincidência, tornando-se o plano secante tangente à 

superfície ao longo da geratriz de contacto. 
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Para se proceder à operação de planificação da superfície cilíndrica, quer de 

revolução circular, quer de revolução elíptica, poderemos recorrer ao método geral, que 

consiste, numa primeira fase, em seccionar a superfície segundo uma secção recta. A 

transformada desta secção será um segmento de recta cujo comprimento corresponde ao 

perímetro da respectiva secção recta à qual as geratrizes são perpendiculares, tanto na 

superfície como na planificação. Transferindo para a planificação as geratrizes, que 

mantêm a sua verdadeira grandeza assim como a distância entre o ponto de apoio na 

directriz ao ponto de concorrência com a secção recta [Fig. 6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Planificação, pelo método geral, da porção de superfície cilíndrica limitada pela 
directriz [d] e uma secção paralela à directriz. Ricardo Delgado (2013). 

 

 

 Se a superfície cilíndrica for de revolução circular de directriz circunferêncial, 

esta coincide com a secção recta. Neste caso a planificação é simples, reduzindo-se a 

um rectângulo (considerando uma porção de superfície limitada por duas secções rectas) 

em que a sua altura corresponde ao comprimento das geratrizes e a sua base tem como 

comprimento o perímetro da respectiva secção recta que, como referimos, é uma 

circunferência [Fig. 7]. 
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Figura 7 – Planificação de uma porção de superfície cilíndrica de revolução circular limitada por 
duas secções rectas, que na planificação [d]t tem um comprimento igual ao perímetro de [d]. 
Ricardo Delgado (2013). 

 

 

 

2.4. Superfície esférica 

 

A superfície esférica, comumente associada às cúpulas esféricas, é uma 

superfície de revolução circular gerada pelo movimento de uma circunferência que gira 

em torno de um seu diâmetro, que assume o papel de eixo da superfície. Todos os 

pontos desta superfície estão a uma igual distância de um ponto fixo que se designa por 

centro da superfície. Os pontos onde o seu eixo a intersecta designam-se por polos e as 

geratrizes por meridianos. As secções perpendiculares ao eixo – paralelos - são sempre 

circunferências com centro assente no eixo, cujo raio varia entre um máximo igual ao 

raio da superfície – equador – e um mínimo que se reduz ao polo [Fig. 8]. 

 

Um plano tangente à superfície apenas tem contacto com esta num ponto de 

tangência e as secções principais que passam nesse ponto de tangência, têm o centro do 

seu raio de curvatura coincidente com o centro da superfície. Assim, esta superfície não 

regrada de revolução é de dupla curvatura e consequentemente não é planificável. 

Existem, no entanto, algumas metodologias convencionais13 que, por aproximação, 

permitem obter a planificação da superfície esférica ou de partes dela.  

                                                           
13 Poderemos encontrar algumas metodologias convencionais na obra de RODRIGUEZ DE ABAJO, 
Javier – Geometria Descriptiva – Tomo I – Sistema diédrico, pp. 265-266, ou em GORDON, V. O. – 
Curso de Geometria Descriptiva – pp. 321 - 322. 
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Figura 8 - Superfície esférica com centro C, eixo e, polos P, equador [e], meridiano [m] e 
paralelo [p]. Ricardo Delgado (2013). 
 
 

As secções planas possíveis de se obter na superfície esférica são sempre 

circunferências, cujo raio pode variar entre um máximo igual ao raio da superfície e um 

mínimo que tende para zero, reduzindo-se esta secção a um ponto. Neste caso, o plano 

secante é considerado tangente à superfície num ponto. Qualquer plano secante à 

superfície esférica é perpendicular a um raio da superfície e a intersecção desse raio 

com o respectivo plano secante é o centro da secção plana. 

 

2.5. Superfície tórica 

 

A superfície tórica é uma superfície gerada pelo movimento de rotação de uma 

circunferência em torno de uma recta [Fig. 9]. Esta, designada por eixo, é complanar 

com a circunferência. Se o eixo for concorrente com a circunferência, a superfície diz-se 

fechada; se o eixo for tangente à circunferência, a superfície designa-se por de gola 

nula; se o eixo não for concorrente com a circunferência a superfície diz-se aberta 

[Fig. 10].  
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Figura 9 - Superfície tórica [], com geratriz [c] e eixo e. Ricardo Delgado (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Da esquerda para a direita: superfície tórica fechada, de gola nula e aberta, 
respectivamente. Ricardo Delgado (2013). 

 

 

Pelas características da forma da geratriz e pela lei que rege o seu movimento, a 

superfície tórica é uma superfície não regrada de revolução, não sendo portanto, 

possível a sua planificação rigorosa. 

 

Qualquer ponto da superfície, ao rodar em torno do eixo descreve uma 

circunferência, de centro no eixo e pertencente a um plano perpendicular a ele, 

designada por paralelo. O paralelo de menor raio designa-se por círculo de gola, 

enquanto o de maior raio designa-se por equador. Estes dois paralelos notáveis são 

complanares e concêntricos. 

 

Numa superfície de revolução, como é o caso da superfície tórica, a forma e a 

posição da geratriz determinam a curvatura da superfície. No caso da superfície tórica, o 

diâmetro da circunferência geradora paralelo ao eixo, divide-a em duas semi-

e
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circunferências, uma com a concavidade voltada para o eixo e a outra com a 

convexidade voltada para o eixo. Assim, num ponto do arco de geratriz com a 

concavidade voltada para o eixo, o plano tangente à superfície nesse ponto só tem em 

comum com a superfície o ponto de contacto; neste, as duas secções principais estão do 

mesmo lado do plano tangente. Toda a superfície encontra-se do mesmo lado do plano 

tangente. O conjunto dos pontos de tangência da superfície com esta característica 

define a zona da superfície designada por folha de dupla curvatura [Fig. 11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 11 - Folha de dupla curvatura. Toda a superfície está de um lado do plano tangente. 
Ricardo Delgado (2013). 

 

 

Num ponto do outro arco de geratriz em que a convexidade está voltada para o 

eixo, um plano tangente à superfície nesse ponto secciona-a segundo uma curva com um 

ponto duplo no ponto de tangência. O plano tangente divide a superfície em duas partes. 

As secções principais estão em lados opostos do plano tangente. Ao conjunto de pontos 

da superfície que reúnem estas características designa-se por folha de curvaturas opostas 

[Fig 12]. 
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Figura 12 - Folha de curvaturas opostas. Há porções de superfície em lados opostos ao plano 
tangente. Ricardo Delgado (2013). 
 
 

Por fim, nos pontos dos extremos do diâmetro da geratriz paralelo ao eixo, os 

planos tangentes têm contacto com a superfície ao longo de paralelos. As secções 

principais em pontos destes paralelos têm os centros de curvatura do mesmo lado do 

plano tangente sendo um deles impróprio (raio de curvatura infinito, o que equivale a 

curvatura nula). Nesses dois paralelos os pontos classificam-se de simples curvatura 

[Fig. 13].  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 - Paralelos onde a superfície tem simples curvatura. Ricardo Delgado (2013). 

[p] 
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Como se verifica, a superfície tórica comporta três tipos de curvatura, o que torna o 

seu estudo de grande interesse geral pois pode ser generalizado para a maioria das 

superfícies de revolução. 

 

Em termos de secções planas na superfície tórica, se o plano secante contiver o 

eixo da superfície, as secções serão as circunferências geratrizes (ou arcos de 

circunferência se a superfície for do tipo fechado). Se o plano secante for perpendicular 

ao eixo da superfície as secções resultam em circunferências – paralelos – em que a de 

maior e menor raio são concêntricas, complanares e designam-se respectivamente por 

equador e círculo de gola. As secções planas que resultam em circunferências são as 

mais utilizadas. Secções de outro tipo são possíveis de se obter consoante varia a 

posição do plano secante em relação à superfície. Se, como exemplo, o plano secante 

for paralelo ao eixo [Fig. 14] da superfície tórica podemos obter como secções planas 

curvas de Cassini14 ou lemniscatas15. A metodologia geral para se determinar uma 

secção plana numa superfície tórica consiste em utilizar planos auxiliares 

perpendiculares ao eixo que, como já se viu anteriormente, cortam a superfície segundo 

circunferências auxiliares e o plano secante segundo rectas. A concorrência destas rectas 

com as respectivas circunferências auxiliares com elas complanares determina pontos da 

secção. Utilizando uma sucessão de planos auxiliares vamos obtendo uma sequência de 

pontos que definem a curva secção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 As curvas ou ovais de Cassini são curvas planas, lugar geométrico dos pontos cujo produto das 
distâncias a dois pontos fixos – focos – é constante. Foi descrita pelo astrónomo Giovanni Cassini 
(Perinaldo 1625 – Paris 1712). 
15 Esta curva é um caso particular das ovais de Cassini, que tem a forma de um oito em que o ponto duplo 
está no ponto médio do segmento que une os focos. Foi descrita pela primeira vez por Jakob Bernoulli 
(Basileia 1654 – Basileia 1705)  em 1694. 
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Figura 14 – Alguns exemplos, representados em dupla projecção ortogonal, de secções planas 
produzidas numa superfície tórica segundo planos paralelos ao eixo da superfície. As secções 
[a] e [b] são curvas de Cassini; a secção [d] é uma lemniscata produzida pelo plano δ tangente 
ao círculo de gola no ponto D. Ricardo Delgado (2013). 
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2.6. Superfície helicoidal 

 

Antes de debruçarmo-nos sobre a superfície helicoidal propriamente dita, 

faremos antes uma referência à hélice cilíndrica, uma das directrizes da superfície 

helicoidal. 

 

2.6.1. Hélice cilíndrica 

 

Consideremos um ponto P situado sobre uma superfície cilíndrica [α] de 

revolução circular: se o ponto P se mover a uma velocidade constante conjugando um 

movimento de rotação em torno do eixo e da superfície cilíndrica com um movimento 

de translação paralelo ao eixo e da superfície cilíndrica, o ponto P descreve, sobre a 

superfície onde está assente, um curva [h] designada por hélice cilíndrica [Fig.15]. 

Após uma rotação de 360º em torno do eixo e, o ponto P descreveu um arco de hélice 

designado por espira e a menor distância entre os extremos de uma espira, designa-se 

por passo da hélice ou passo da rosca. Como neste caso a superfície base da hélice é 

cilíndrica de revolução circular, o passo da hélice corresponde ao segmento de geratriz 

da superfície cilíndrica compreendido entre cada espira e será sempre de igual 

comprimento qualquer que seja o ponto da hélice escolhido como referência. Diz-se por 

isso que a hélice cilíndrica é de passo constante. 

 

Se procedermos à planificação da superfície cilíndrica base da hélice [h] [Fig. 15 

à direita], a transformada de uma espira resulta num segmento de recta, provando assim 

que a hélice é uma geodésica da superfície cilíndrica, tal como também o são as suas 

geratrizes ou qualquer secção recta. Esta propriedade da hélice cilíndrica revela-se de 

especial importância pelo facto de, através de alguns traçados simples, se conseguir 

definir com rigor a configuração do perfil do degrau ao nível da parede cilíndrica da 

torre onde se insere, assim como se determinar em verdadeira grandeza o entalhe na 

parede onde se irá embutir cada um dos degraus que compõem a escada. Se 

encostarmos uma régua rectilínea maleável a uma superfície cilíndrica, obliquamente à 

direcção das suas geratrizes, o bordo dessa régua adquirirá a forma de uma hélice. Já se 
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poderá vislumbrar por este processo, uma forma expedita e simples de se representar 

uma hélice sobre uma superfície cilíndrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - À esquerda: representação axonométrica de uma hélice cilíndrica [h]. À direita: 
planificação da superfície cilíndrica [α] com a transformada da hélice [h]. Ricardo Delgado 
(2013). 
 

A tangente à hélice em qualquer dos seus pontos faz um ângulo entre 0º e 90º 

com o eixo da superfície cilíndrica, mantendo-se a igualdade angular em todos os 

pontos. Se planificarmos a superfície cilíndrica sobre um plano que lhe seja tangente 

num ponto, a transformada da hélice que passa nesse ponto da hélice fica coincidente 

com a sua tangente nesse ponto [Fig. 15].  

 

Estando um observador no interior da superfície cilíndrica coincidente com o 

seu eixo e se, ao observar o desenvolvimento a hélice, os pontos se deslocarem num 

movimento ascendente segundo o sentido da direita para a esquerda, a hélice designa-se 

por dextrógira, dextrorsa ou direita [Fig. 16.a]; se o movimento do ponto for da 

esquerda para a direita, a hélice designa-se por levógira, sinistrorsa ou esquerda [Fig. 

16.b]. 

 

Uma hélice cilíndrica fica definida se for conhecido o raio da superfície 

cilíndrica base, o seu passo, número de espiras e o seu sentido de rotação ascendente. 
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Desta forma, para representarmos uma hélice cilíndrica em dupla projecção 

ortogonal [Fig. 17], começamos por considerar o eixo e da superfície cilíndrica segundo 

uma recta vertical. Em seguida representa-se a projecção horizontal da superfície 

cilíndrica, que se reduzirá a uma circunferência, cujo raio será o raio da hélice. Divide-

-se, em seguida, esta circunferência em partes iguais, 12 neste caso, no sentido de 

rotação estabelecido (dextrorsa neste exemplo), dividindo também o passo da hélice, 

marcado sobre o eixo, a partir do plano horizontal de projecção, no mesmo número de 

partes. 

P

e
[h]

P

e
[h]

a) b)
 

 
Figura 16 - a) - Hélice dextrógira. b) - Hélice levógira. Ricardo Delgado (2013) 

 
 

 

Como podemos observar na figura 17, escolhendo o ponto A de cota nula, como 

ponto de arranque da hélice no plano horizontal, o ponto B terá a cota da primeira 

divisão do passo. Ao ponto C corresponderá a cota da segunda divisão do passo, e assim 

sucessivamente até se obterem as projecções verticais de todos os pontos 

correspondentes a uma espira, que na projecção horizontal correspondem a uma volta de 

360º sobre a circunferência. Em projecção horizontal a hélice está coincidente com a 

circunferência. 

 
 
 
 
 
 
 
 



64 

A'

B'

C'

0

1

2

3

A"

B"

C"

P
as

so
 d

a 
hé

lic
e

(e')

e" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 - Representação em dupla projecção ortogonal de uma hélice cilíndrica. Ricardo 
Delgado (2013). 

 

 

 

2.6.2. Superfícies helicoidais de hélice cilíndrica 

 

Uma superfície helicoidal ou simplesmente helicóide, é o lugar geométrico de 

todas as hélices do mesmo passo, coaxiais e que se apoiam numa linha fixa - directriz. 

Uma linha ou superfície geratriz que rode a uma velocidade constante em torno de um 

eixo e, simultaneamente, se desloque segundo um movimento uniforme de translação 

paralelo a esse eixo, conjugando-se assim os dois percursos num movimento helicoidal, 

também gera uma superfície helicoidal. Todos os seus pontos descrevem hélices 

coaxiais e com o mesmo passo. Quando a geratriz é plana e complanar com o eixo de 

rotação designa-se por meridiano do helicóide e o passo determinado pelas hélices 

descritas pelo movimento de todos os seus pontos designa-se por passo do helicóide. 

 

Para que uma superfície helicoidal fique definida basta conhecer o seu eixo, a 

directriz e o passo comum a todas as hélices geratrizes [Fig. 18]. 
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Figura 18 - Representação ortogonal de uma superfície helicoidal de eixo e directriz [d] e 
algumas hélices [h1], [h2] e [h3] coaxiais e de passo igual. À direita, uma renderização da 
superfície dada. Ricardo Delgado (2013). 
 

 

 

Quando a geratriz da superfície é uma circunferência, o helicóide gerado pelo 

movimento helicoidal dessa circunferência, ou arco de circunferência, pode assumir 

algumas formas notáveis empregues em elementos decorativos ou estruturais 

arquitectónicos. No caso da geratriz ser uma circunferência assente num plano 

perpendicular ao eixo da superfície helicoidal, o seu movimento helicoidal gera uma 

superfície que está associada ao fuste de uma coluna salomónica ou torsa [Fig. 19 à 

esquerda]. Se a geratriz é uma semicircunferência complanar com o eixo, sendo este 

perpendicular ao seu diâmetro então gera-se uma superfície helicoidal que é conhecida 
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por abóbada helicoidal de Santo Egídio16 [Fig. 19 ao centro]. Se a geratriz for uma 

circunferência cujo plano onde assenta é normal à hélice que o seu centro descreve 

durante o movimento helicoidal, gera-se uma serpentina [Fig. 19 à direita]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Superfícies helicoidais notáveis em que a geratriz é uma circunferência ou uma 
semicircunferência. Da esquerda para a direita: coluna Salomónica ou torsa, abóbada de Santo 
Egídio e serpentina. Ricardo Delgado (2013). 
 
 

 

2.6.2.1. Superfície helicoidal regrada 

 

Outro tipo de superfície helicoidal, que está directamente relacionada com a 

construção dos degraus de uma escada em caracol, é quando as geratrizes são rectas. 

Quando assim é, a superfície classifica-se como superfície helicoidal regrada. A 

sucessão de arestas dos degraus, na sua evolução ascendente ou descente, podem 

considerar-se como as diversas posições que uma geratriz de um helicóide regrado vai 

tomando ao longo do seu movimento helicoidal. Igualmente, algumas formas de talhe 

                                                           
16 A designação Abóbada de Santo Egídio, ou em francês Vis de Sain-Gilles, deve-se ao facto de ter sido 
utilizada como intradorso de uma escada em caracol pela primeira vez na Abadia de Saint-Gilles, em 
Gants, no sul de França, no século XII. Devido à grande complexidade da estereotomia utilizada nessa 
abóbada, foi um local de peregrinação e aprendizagem para muitos mestres maçons e serviu de modelo 
para a realização de outras escadas em caracol. Philibert de L’Orme confirma-nos a importância de 
estudar a estereotomia aplicada a uma abóbada helicoidal, ao escrever no seu tratado Le premier tome de 
l’architecture, 1567, fl. 123. "... Telle voûte ainsi rampante est appelée des ouvriers, la vis Saint-Gilles, 
pour autant qu’il y en a une semblable au prieuré de Saint-Gilles en Languedoc. J’ai vu en ma jeunesse 
que celui qui savait la façon du trait de ladite vis Saint-Gilles, et l’entendait bien, il était fort estimé entre 
les ouvriers, et se disait communément entre eux que celui avait grande connaissance des traits 
géométriques, qui entendait bien la vis Saint-Gilles."  
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ou acabamento dos intradorsos das escadas em caracol estão relacionados com este tipo 

de superfícies helicoidais regradas. 

 

A representação de superfícies helicoidais regradas através da representação das 

diversas hélices coaxiais e de igual passo, para além de ser um processo que se pode 

revelar moroso e pouco rigoroso, é pouco prático na sua aplicação ao corte dos degraus. 

Ao utilizarem-se como geratrizes rectas, ou segmentos de recta, consegue-se maior 

rapidez e rigor na realização das épuras necessárias para a determinação dos moldes e 

cérceas que são utilizados na estereotomia dos módulos da escada. A partir deste 

princípio, conforme a posição relativa da geratriz recta com o eixo da superfície 

helicoidal, podemos ter cinco tipos principais de helicóides regrados, como se enunciam 

a seguir: 

 

 

2.6.2.2. Superfície helicoidal empenada de cone director 

 

Como todas as escadas em caracol se desenvolvem segundo um eixo vertical, 

assumiremos sempre que na representação por dupla projecção ortogonal, os helicóides 

apresentados têm o seu eixo segundo uma recta vertical, perpendicular ao plano 

horizontal, ficando a sua projecção horizontal reduzida a um ponto, assim como a 

projecção horizontal da hélice fica coincidente com a directriz circunferencial da 

superfície cilíndrica que a contém. Embora o conceito de superfície considere esta na 

sua infinita dimensão, para efeitos práticos e comparativos com os exemplos 

apresentados, iremos considerar a superfície helicoidal regrada gerada por segmentos de 

recta, ao invés de rectas. Como veremos mais adiante, quando os tratadistas 

apresentaram as suas épuras relativas a escadas em caracol, assumiram também estes 

princípios representativos. 

 

Considerando como caso geral a superfície helicoidal empenada de cone 

director, passaremos a fazer uma exposição mais detalha sobre as suas características e 

na sua representação em dupla projecção ortogonal [Fig. 20]. 
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Como já se viu, esta superfície é gerada pelo movimento helicoidal de uma 

geratriz g, que neste caso está representada pelo segmento de recta AB, que se apoia 

numa hélice directriz [h] e que mantém o seu declive constante. Esta geratriz g não é 

complanar com o eixo da superfície que irá gerar, e o ângulo α que faz com esse eixo é 

0º< α > 90º. Deste modo, durante o movimento helicoidal, a geratriz é constantemente 

tangente a uma superfície cilíndrica [n] - núcleo do helicóide - coaxial com o 

movimento helicoidal. Podemos igualmente considerar como superfície directora, uma 

superfície cónica de revolução circular de semiabertura α e de eixo paralelo ao eixo do 

helicóide. A geratriz g da superfície, durante a sua evolução helicoidal, mantém-se 

sempre paralela a essa superfície cónica directora. Daí designar-se este tipo de helicóide 

como uma superfície de cone director. O lugar geométrico dos pontos de tangência 

entre a geratriz e o cilindro núcleo é uma hélice que é a de menor raio de entre todas as 

hélices geradas por todos os pontos da geratriz. Essa hélice é designada por hélice de 

gola [g] do helicóide. Em todas as superfícies helicoidais regradas existe uma superfície 

cilíndrica núcleo, podendo nalguns casos limites, ter raio nulo e ficar portanto, reduzida 

a uma recta coincidente com o seu eixo, tal como a respectiva hélice de gola. 

 

No ponto B da hélice de gola [g], a geratriz g, tangente ao cilindro núcleo e a 

tangente t à hélice de gola no mesmo ponto B, definem um plano projectante horizontal, 

tangente ao cilindro nuclear. Como estas duas rectas concorrente no ponto B, geratriz g 

e tangente t, não são coincidentes, a superfície helicoidal não é planificável, sendo 

portanto uma superfície empenada17.  

                                                           
17 Para uma demonstração analítica de tal condição, ver PEGADO, Motta - Curso de Geometria 
Descritiva da Escola Polytechnica, pp. 347-349.  
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Figura 20 - Representação em dupla projecção ortogonal de uma superfície helicoidal empenada 
de cone director levógira. À direita na figura está representado o cone director, ao qual as 
geratrizes da superfície helicoidal são paralelas. Ricardo Delgado (2013). 

 

 

 

2.6.2.3. Superfície helicoidal empenada de plano director 

 

 

Este tipo de superfície helicoidal [Fig. 21] mantém as características do anterior, 

mas o ângulo que as geratrizes fazem com o eixo é igual a 90º. Deste modo, o cone 

director da superfície degenera num plano, visto as suas geratrizes ficarem ortogonais 

ao seu eixo, daí a geração da superfície helicoidal respeitar constantemente o 
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paralelismo com um plano director, que neste caso é perpendicular ao eixo da 

superfície. Tal como no caso anterior, a superfície é empenada visto a geratriz g 

tangente ao cilindro de gola no ponto B e a tangente à hélice de gola no mesmo ponto B, 

não serem coincidentes.    
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Figura 21 - Representação em dupla projecção ortogonal de uma superfície helicoidal empenada 
de plano director. Levógira. Ricardo Delgado (2013). 
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2.6.2.4. Superfície helicoidal planificável 

 

Quando a geratriz g da superfície helicoidal, tangente ao cilindro núcleo num 

ponto B, é coincidente com a tangente t à hélice de gola [g] que contém o ponto B, a 

superfície helicoidal é planificável [Fig. 22]. Neste caso a hélice de gola corresponde à 

linha de estricção do helicóide. 
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Figura 22 - Helicóide planificável levógiro. Ricardo Delgado (2013). 
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2.6.2.5. Superfície helicoidal axial oblíqua ou de cone director 

 

Neste caso, a superfície helicoidal é gerada pelo movimento helicoidal de uma 

geratriz g que é concorrente com o seu eixo, fazendo com este um ângulo compreendido 

entre 0º e 90º exclusive [Fig. 23]. Tanto a hélice de gola como o cilindro núcleo, têm 

raio nulo, ficando coincidentes com o eixo da superfície. Outra forma de definir esta 

superfície é considerando um cone director e duas directrizes: uma hélice cilíndrica e o 

seu eixo.  
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Figura 23 - Superfície helicoidal axial oblíqua ou de cone director lexógira. À direita da figura 
está representado o cone director ao qual as geratrizes da superfície helicoidal são paralelas. 
Ricardo Delgado (2013). 
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2.6.2.6. Superfície helicoidal axial recta ou de plano director 

 

O caso mais frequente de aplicação às escadas em caracol é a superfície 

helicoidal axial recta ou de plano director [Fig. 24]. Neste caso, tal como no anterior, as 

geratrizes são concorrentes com o eixo da superfície cilíndrica base, mas diferenciando-

-se no ângulo que as geratrizes fazem com o eixo, que neste caso é igual a 90º. O cone 

director degenera assim num plano perpendicular ao eixo da superfície. As arestas dos 

degraus, intersecção do cobertor com o espelho18, podem ser consideradas como 

geratrizes de uma superfície helicoidal classificada neste parágrafo. 
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Figura 24 - Porção de superfície helicoidal axial recta ou de plano director. Nesta representação 
intersectou-se o helicóide por uma superfície cilíndrica coaxial de modo a criar um núcleo 
virtual. Ricardo Delgado (2013). 
 
 
                                                           
18 A terminologia espelho e cobertor é comumente utilizada para designar, respectivamente, o plano 
vertical e o plano horizontal do degrau. V. CUNHA, Luís V. da - Desenho Técnico. 12ª Ed., Lisboa : 
FCG, , 2002, p. 625.  
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2.7. Superfície regrada empenada de três directrizes ou capialçado de arco 

 

Este tipo de superfície regrada empenada tem como directrizes duas rectas 

próprias e um arco de circunferência. Trata-se de uma superfície que cobre um espaço 

de planta trapezoidal, normalmente entre os dois paramentos de uma parede de 

espessura notável. Nos exemplos encontrados, nomeadamente na ala da Noviciatura no 

Convento de Cristo em Tomar, esta superfície está subjacente ao lintel utilizado em 

diversas janelas e portas. Também pode ser considerada como intradorso de um arco em 

que num dos lados o arco é recto e no outro é curvo. No paramento exterior, a directriz é 

uma semi-recta a partir da qual, a superfície se desenvolve ao longo da espessura da 

parede até atingir o paramento interior segundo um arco de circunferência. Esta solução 

tem como principal função, permitir a entrada de mais luz num espaço interior. 

 

Trata-se de uma superfície cujas geratrizes rectilíneas se apoiam constantemente 

em três directrizes, como afirmamos anteriormente, em que uma delas é um arco de 

circunferência assente num plano frontal, outra é um segmento de recta assente noutro 

plano de frente. Estas duas directrizes limitam a forma do capialçado no interior e no 

exterior da parede. A terceira directriz recta é perpendicular ao plano da directriz curva. 

 

De entre os capialçados notáveis empregues na arquitectura, este pode ser 

considerado o mais simples sendo apontado como um caso particular do capialçado de 

Marselha19. 

 

Para se determinar as geratrizes, parte-se da representação em dupla projecção 

ortogonal [Fig. 25] das três directrizes, ficado uma das directrizes rectas e (a que é 

perpendicular aos paramentos) na posição de topo e, consequentemente, reduzida a um 

ponto na sua projecção vertical. As outras duas directrizes [a] e b estão assentes em 

planos de frente e, portanto, em verdadeira grandeza na projecção vertical ou frontal. 

Passando um feixe de planos de topo α com eixo na directriz e de topo, esses planos vão 

                                                           
19 O capialçado de Marselha tem como base uma superfície regrada empenada de três directrizes, em que 
duas são arcos de circunferência de raios diferentes, assentes em planos paralelos e uma terceira directriz 
recta, perpendicular aos planos das outras directrizes curvas, e que passa pelos seus centros. 
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intersectar as outras duas directrizes [a] e b dando origem, em projecção vertical, às 

diversas geratrizes g que constituem a superfície. 

 

Por vezes esta superfície é confundida com um conóide, já que a sua aparência é 

muito semelhante, mas, como se pode depreender, no capialçado de arco ou ordinário, 

as geratrizes não são paralelas a nenhum plano director, o que acontece com a superfície 

conóide, em que uma das particularidades da sua definição é precisamente a das suas 

geratrizes se manterem na sua evolução, constantemente paralelas a um plano director. 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25 – Representação em dupla projecção ortogonal de um capialçado de arco com 
directriz curva [a], e directrizes rectas b e e. O plano de topo α que contém e determina nas 
outras directrizes os pontos A e B respectivamente, que definem uma geratriz g. Aplicando a 
mesma metodologia, a partir de uma divisão, geralmente em partes iguais da directriz [a] 
obtém-se as restantes geratrizes da superfície. Ricardo Delgado (2013). 
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CAPÍTULO 3
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3. FERRAMENTAS E MATERIAIS 
 

 

3.1 Ferramentas de cantaria 

 

Um aspecto importante, que condicionava a metodologia do trabalho do canteiro 

sobre o material lítico e consequentemente o resultado final da pedra aparelhada, assim 

como a realização dos traçados preparatórios realizados pelos arquitectos, fundamentais 

para a correcta delineação da estereotomia das diversas estruturas arquitectónicas, é 

conjunto de ferramentas disponíveis e próprias do ofício. Por estes motivos, 

consideramos relevante reservar um capítulo deste trabalho sobre os diversos utensílios 

e ferramentas que eram utilizados na estereotomia da pedra no século XVI. 

 

Devemos distinguir, de entre todas as ferramentas20 e utensílios relacionados 

com a estereotomia da pedra, os que faziam parte do trabalho do pedreiro e do canteiro 

para a lavra da pedra, dos que eram utilizados pelos arquitectos ou, se quisermos, os 

utensílios empregues na execução, dos relacionados com a concepção.  

 

A iconografia sobre a actividade laboral relativa ao trabalho com a pedra, desde 

a sua extracção na pedreira até ao estaleiro e consequente aplicação em obra, mostra-

-nos que existe um conjunto de ferramentas e utensílios vasto, que se vai alterando ou 

aperfeiçoando em função da época e do lugar, que podem ser agrupados nas mesmas 

grandes famílias de artefactos, de acordo com a sua utilização21. 

  

A partir das representações da actividade dos pedreiros ou dos canteiros 

encontradas na iconografia desenhada, gravada, pintada ou até esculpida, 

principalmente entre os séculos XI e XVI, é possível reconstituir as sucessivas etapas do 

trabalho em pedra e reconhecer as principais ferramentas utilizadas. No entanto, 
                                                           
20 Diz-se de todo o instrumento ou utensílio necessário à prática de um acto ou ofício. Conjunto de 
utensílios para exercer uma profissão. 
21 Sobre este assunto, SAKAROVITCH, Joel -  Épures d’architecture, Basel : Birkhäuser, p. 107, 

remete--nos para os volumes da Encyclopédie des métiers relativos à La maçonnerie et la taille des 
pierres, editada pela Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France, dos quais 
destaca o volume 5 dedicado às ferramentas.   
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subsistem hiatos nos estágios de extracção e retirada da rocha, assim como no que diz 

respeito à forma como era feito o acabamento dos paramentos.  

 

Por vezes, as imagens das mesmas ferramentas apresentam enganos ou 

diferenças, provavelmente fruto da imaginação, de representações feitas de memória ou 

de representações alegóricas. Algumas incorrecções poderão ter sido introduzidas 

propositadamente para esconder ou proteger os segredos profissionais.  

 

Apesar disso, partindo do desenho [Fig. 26] que representa a construção do 

Mosteiro de Schönau22 (Alemanha), é possível propor uma sequência de operações 

desde a pedreira até ao estaleiro. Este desenho, que faz parte de uma série de dez feitos 

a aparo e executados na primeira metade do séc. XVI, encontra-se no Museu Nacional 

Germânico, em Nuremberga. Escusado será dizer que este desenho, realizado quatro 

séculos depois do evento que pretende representar, não pode ser considerado como 

tendo valor histórico documental. Todavia, o autor que não presenciou certamente a 

construção, introduziu, na sua representação, toda uma narrativa que estará, 

eventualmente, mais próxima da sua realidade quinhentista, ou seja, de uma realidade 

laboral que se enquadra no período temporal deste nosso trabalho. 

 

 Este desenho dá uma imagem extremamente rica e viva de um canteiro de obras 

onde o trabalho é realizado por fratres Barbati, os irmãos leigos. 

 

                                                           
22 O Mosteiro de Schönau, foi fundado em 1142. Em 1458, com a Reforma Protestante, a ordem foi 
dissolvida e as instalações abandonadas, sendo ocupadas em 1562 por refugiados huguenotes a quem a 
povoação Schönau deu direitos de residência. https://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nau_Abbey 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 26 - Construção do Mosteiro de Schönau. Desenho feito a aparo de autor desconhecido. 
Séc. XVI. Museu Nacional Germânico. Reprodução retirada do site da Biblioteca da 
Universidade de Heidelberg: WWW: http
[Consult. 1 de Jun. de 2014]. 
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Construção do Mosteiro de Schönau. Desenho feito a aparo de autor desconhecido. 
Séc. XVI. Museu Nacional Germânico. Reprodução retirada do site da Biblioteca da 
Universidade de Heidelberg: WWW: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/derwein1931/0006 

 

Construção do Mosteiro de Schönau. Desenho feito a aparo de autor desconhecido. 
Séc. XVI. Museu Nacional Germânico. Reprodução retirada do site da Biblioteca da 

heidelberg.de/diglit/derwein1931/0006 
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Seguindo uma sequência lógica de todo o processo, começaremos por falar das 

ferramentas utilizadas na extracção na pedra. No canto superior esquerdo podemos 

observar uma pedreira a céu aberto. Numa face vertical da extracção do maciço lítico, 

esculpiam ranhuras verticais, delimitando assim a largura do bloco. Talhando 

igualmente ranhuras horizontais na face superior do maciço, determinavam a volumetria 

do bloco. Para terminar, era igualmente esculpida uma linha horizontal na face vertical, 

de modo a facilitar a retirada do mesmo. A partir destas linhas orientadoras da clivagem, 

eram introduzidas nas ranhuras alavancas em forma de longas lanças ou espetos de 

ferro, de modo a destacar o bloco do maciço.  

 

Por vezes, em vez de usarem as alavancas, cravavam cunhas de ferro nas fendas 

traçadas, sobre as quais eram aplicadas fortes pancadas, fazendo com que o bloco se 

separasse da jazida, segundo planos horizontais e de perfil, definidos pelos traços 

previamente esculpidos. Em vez de ferro, as cunhas poderiam ser também de madeira 

seca que, depois de encharcadas com água, ao inchar, quebravam a rocha segundo os 

planos previamente definidos. Devido a defeitos no interior da rocha, a linha de fractura 

podia desviar-se da orientação dos planos predefinidos ficando grande parte do bloco 

inutilizado. Para evitar este inconveniente oneroso, usavam-se serras com dentes, 

semelhantes às usadas com a madeira, para cortar rochas macias e serras lisas, sem 

dentes, para cortar pedras mais duras, com o auxílio de areia que actuava como 

abrasivo. 

 

Após os blocos destacados e reduzidos a dimensões de forma a poderem ser 

movimentados, muitas vezes com uma volumetria já próxima da sua dimensão final, 

eram transportados para o estaleiro com auxílio de carros de bois. Esta prática já era 

utilizada na Grécia clássica. Por vezes, os blocos também eram transportados por via 

fluvial. Se o seu peso o permitisse, podiam ser levados por operários aprendizes com 

auxílio de padiolas. 
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Temos, na primeira fase da extracção da pedra, como ferramentas principais: 

 

- o pique ou pico [Fig. 27] - lança comprida e afiada num extremo, utilizada 

como alavanca; 

 

 

 

 

 
Figura 27 - Pique. DIDEROT e D’ALEMBERT - Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
Sciences, des Arts et des Métier - Architecture et Parties qui en dépendent. Paris : Carrier-
Platrier, 1751-1776., pl. XIV. 

 

 

- o picarete de extracção [Fig. 28] - instrumento de ferro, com cabo de madeira, 

provido de haste levemente arqueada e afiada na ponta, usado para escavar 

ranhuras ou regos na rocha; 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28 - Picarete. DIDEROT e D’ALEMBERT - Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 
des Sciences, des Arts et des Métier - Architecture et Parties qui en dépendent. Paris : 
Carrier-Platrier, 1751-1776., pl. XIV. 
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- marrão ou mação [Fig.29] -  grande maço de ferro, usado para bater as cunhas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Marrão. DIDEROT e D’ALEMBERT - Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 
des Sciences, des Arts et des Métier - Architecture et Parties qui en dépendent. Paris : 
Carrier-Platrier, 1751-1776., pl. XIV. 

 

 

 

 

- cunhas [Fig. 30] - peças de ferro ou de madeira seca, em forma de prisma 

triangular. As de metal eram cravadas nas ranhuras lavradas na rocha e batidas com o 

marrão. As de madeira eram também introduzidas nas ranhuras e encharcadas com água 

de modo a incharem e provocarem a clivagem da rocha. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 - Cunhas. DIDEROT e D’ALEMBERT - Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 
des Sciences, des Arts et des Métier - Architecture et Parties qui en dépendent. Paris : 
Carrier-Platrier, 1751-1776., pl. XIV. 
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- serras [Fig. 31] e [Fig. 32] - chapas metálicas denteadas para cortar pedra 

branda. Para pedras mais duras as serras não tinham dentes e utilizava-se areia 

como abrasivo para auxiliar o corte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31 - Corte do mármore. Miniatura no De Originibus de Rabano Mauro, manuscrito, 
Itália, 1023, Monte Cassino. Biblioteca Estatal do Monumento Nacional de Monte Cassino. 
WWW: http://www.alinariarchives.it/it/search?isPostBack=1&query=%22Marmista%22 
[consult. 1 de Jun. de 2014]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Serras sem dentes à esquerda e com dentes à direita. DIDEROT e D’ALEMBERT - 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métier - Architecture 
et Parties qui en dépendent. Paris : Carrier-Platrier, 1751-1776., pl. XIII. 
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Com a chegada dos blocos toscos ao estaleiro, os canteiros começam o talhe da 

pedra até esta ficar com a estereotomia pretendida. Para isso, utilizavam uma série de 

ferramentas que não sofreram grandes alterações desde a Antiguidade, sendo 

essencialmente usados de forma percutida. 

 

Os utensílios de percussão podem ser divididos em três grupos consoante a força 

empregue na operação das ferramentas e o grau de precisão do impacto: 

 

- percussão lançada: neste primeiro caso, a percussão é quando a ferramenta é 

segura pela mão e projectada sobre o material. O braço, muitas vezes ampliado no seu 

comprimento por uma extensão ou cabo, acompanha o movimento da ferramenta num 

maior ou menor curso, o que garante uma aceleração do movimento e, 

consequentemente, uma maior força no ponto de impacto. Neste grupo, englobam-se o 

pique, o marrão [Fig. 26 no canto superior esquerdo] e a picareta [Fig. 26 na margem 

direita], referidas anteriormente, quando nos descrevemos a extracção da pedra. No 

telheiro, local onde trabalhavam os mestres canteiros, algumas ferramentas deste grupo 

eram usadas para a lavra, para o desbaste e aparelhagem das pedras ou para o seu 

esquartejamento em peças mais pequenas. Esta forma de percussão exige bastante treino 

pois é naturalmente imprecisa, acontecendo, muitas vezes, o ponto de impacto desviar-

-se do ponto onde se pretende bater. 

 

- percussão apoiada: neste segundo grupo, as ferramentas são manuseadas de 

uma forma mais precisa e directamente apoiadas sobre o material, contribuindo para a 

força do contacto apenas a energia muscular empregue pelo operário. Daí, apesar de ser 

aplicada exactamente na zona ou ponto procurado do bloco, a sua eficácia estar  

condicionada à resistência muscular do operário. É o caso das serras, também já 

referidos anteriormente, dos raspadores, fichas, pás e enxadas [Fig. 26 ao centro], entre 

outros.  

 

- percussão apoiada com percutor: esta forma de percussão é uma das 

aquisições mais notáveis da tecnologia, utilizada desde há muito. Surgiu da ideia em 

separar o elemento percutor da força que atinge o material, ou seja, aplicar numa 



A

ferramenta apoiada a força de um utensílio lançado. Esta forma de percussão combina 

as duas anteriores: um instrumento, geralmente em forma de ponteiro, é apoiado na 

pedra de forma precisa, ao mesmo tempo que a outra mão segura outro objecto 

percutor - geralmente um maço, que é lançado sobre o ponteiro, conjugando assim a 

precisão de uma ferramenta apo

de toda a gama de escopros, ponteiros e maços utilizados, quer na cantaria, quer na 

escultura. 

 

Na Figura 33, que representa um grupo de canteiros que preparam as pedras que 

irão ser utilizadas na constr

vários tipos de ferramentas. Os operários assinalados com A usam ferramentas de 

percussão lançada: os assinalados com a letra B estão a usar utensílios do tipo percussão 

apoiada e o operário C está a 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Canteiros a lavrar a pedra. 
Antiguidades Judaicas, ilustradas por Jean Fouquet, Paris, 1465. 
WWW: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452200r/f333.image.r
he.langPT [consult. 15 Dez. de 
 

 

Assim, distribuídos segundo os três tipos de percussão, temos:

 

Ferramentas de percussão lançada:

- Picão 

- Martelos dentados

87 

A

A

B

C

ferramenta apoiada a força de um utensílio lançado. Esta forma de percussão combina 

: um instrumento, geralmente em forma de ponteiro, é apoiado na 

pedra de forma precisa, ao mesmo tempo que a outra mão segura outro objecto 

geralmente um maço, que é lançado sobre o ponteiro, conjugando assim a 

precisão de uma ferramenta apoiada com a força de uma ferramenta lançada. É o caso 

de toda a gama de escopros, ponteiros e maços utilizados, quer na cantaria, quer na 

, que representa um grupo de canteiros que preparam as pedras que 

irão ser utilizadas na construção do Templo de Salomão, podemos ver a utilização dos 

vários tipos de ferramentas. Os operários assinalados com A usam ferramentas de 

percussão lançada: os assinalados com a letra B estão a usar utensílios do tipo percussão 

apoiada e o operário C está a usar uma ferramenta apoiada e percutida. 

  

Canteiros a lavrar a pedra. A Construção do Templo de Salomão
Antiguidades Judaicas, ilustradas por Jean Fouquet, Paris, 1465. Pormenor. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452200r/f333.image.r=Flavius%20Jos%C3%A8p
de 2014]. 

Assim, distribuídos segundo os três tipos de percussão, temos: 

Ferramentas de percussão lançada: 

Martelos dentados 

B

ferramenta apoiada a força de um utensílio lançado. Esta forma de percussão combina 

: um instrumento, geralmente em forma de ponteiro, é apoiado na 

pedra de forma precisa, ao mesmo tempo que a outra mão segura outro objecto - o 

geralmente um maço, que é lançado sobre o ponteiro, conjugando assim a 

iada com a força de uma ferramenta lançada. É o caso 

de toda a gama de escopros, ponteiros e maços utilizados, quer na cantaria, quer na 

, que representa um grupo de canteiros que preparam as pedras que 

ução do Templo de Salomão, podemos ver a utilização dos 

vários tipos de ferramentas. Os operários assinalados com A usam ferramentas de 

percussão lançada: os assinalados com a letra B estão a usar utensílios do tipo percussão 

A Construção do Templo de Salomão. Flavius Josèphe, 

=Flavius%20Jos%C3%A8p
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- Martelos de talhe 

- Picaretas 

- Bujardas 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 34 - Picão e vários tipos de martelos. DIDEROT e D’ALEMBERT - Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métier - Architecture et Parties qui en 
dépendent. Paris : Carrier-Platrier, 1751-1776., pl. XI. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Picareta e bujarda. DIDEROT e D’ALEMBERT - Encyclopédie ou Dictionnaire 
raisonné des Sciences, des Arts et des Métier - Architecture et Parties qui en dépendent. 
Paris : Carrier-Platrier, 1751-1776., pl. X. 
 
 

 

 

Ferramentas de percussão apoiada: 

- Espátulas 

- Fichas 

- Pás 

- Raspador 
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Figura 36 - Espátulas com e sem dentes, fichas com e sem dentes e pá. DIDEROT e 
D’ALEMBERT - Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des 
Métier - Architecture et Parties qui en dépendent. Paris : Carrier-Platrier, 1751-1776., pl. 
XII. 
 

 

Ferramentas apoiadas com percutor: 

- Escopro 

- Maço 

- Ponteiro 

- Cinzel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Escopro, maço, ponteiro e cinzel. DIDEROT e D’ALEMBERT - Encyclopédie ou 
Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métier - Architecture et Parties qui en 
dépendent. Paris : Carrier-Platrier, 1751-1776., pl. XI e XII. 
 

 



90 

3.2. Utensílios do arquitecto 

 

Para se chegar à estereotomia final pretendida, os canteiros seguiam as 

orientações dadas pelos mestres-de-obras ou pelos arquitectos. Eram estes que tinham a 

incumbência de conceber, de calcular, desenhar e transmitir aos operários canteiros a 

forma das diferentes pedras que se destinavam ao edifício. 

 

 A geometria está no centro de toda actividade ligada à estereotomia da pedra, 

desde a sua extracção na pedreira, cujos conhecimentos de geometria seriam 

rudimentares, passando pelo aparelhamento dos blocos de modo a preparar a sua forma 

ortoédrica, passando pela sala do risco, onde os arquitectos faziam os seus desenhos e 

modelos, até ao mestre canteiro que lavrava as pedras na sua configuração final, ou seja, 

a geometria está presente em todas as fases da cantaria. 

 

Apesar da sua utilização, a geometria era encarada na sua vertente de aplicação 

prática, não havendo grande preocupação em definir ou justificar conceitos mais 

abstractos. Toda a gama de operações geométricas, desde a execução dos desenhos 

preparatórios até à determinação das verdadeiras grandezas das faces das aduelas, eram 

aplicadas, como uma espécie de receituário, de forma mais ou menos empírica e 

mantidas em segredo, o que era próprio da natureza de uma profissão: um métier devia 

ter os seus mistérios como meio de se proteger.  

 

No processo de concepção, o arquitecto, que dominava toda a geometria 

relacionada com a estereotomia da pedra, utilizava espaços reservados - a casa do risco - 

ou em alternativa, divisões pouco acessíveis dentro das igrejas23, para fazer todos os 

desenhos necessários. Estes eram feitos em tamanho natural, riscados no solo, dos quais 

eram retiradas todas as informações dimensionais ou angulares para a execução dos 

diversos moldes e cérceas. 

 

                                                           
23 Foi encontrada uma sala na Catedral de Sevilha com uma série de traçados geométricos no solo, 
aparentemente relacionados com Alonso de Vandelvira ou Hernán Ruiz. PINTO, Francisco ; JIMENEZ 
Alfonso - Monteas en la Catedral de Sevilla. Revista de Expression Gráfica Arquitectónica, 1992, pp. 
79-83.  
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Era também responsabilidade do arquitecto o traçado da planta do edifício no 

plano do terreno. Na época medieval, esta fase do processo era a opusin mente 

conceptum ou cogitato. A implantação do edifício e a sua configuração eram criados 

conceptualmente pelo arquitecto que os traçava directamente no terreno24, sem recorrer 

a desenhos ou esquemas auxiliares. A prática de desenhar no solo os alicerces do 

edifício tinha um carácter ritual25 que se sobrepunha ao técnico. 

 

Para a execução desses desenhos, utilizavam vários instrumentos, tais como a 

corda, a régua, o compasso, o esquadro e os materiais riscadores, que passaremos a 

caracterizar em seguida. 

 

- A corda era utilizada tanto para marcar a planta das construções directamente 

no terreno, como nos desenhos em verdadeira grandeza feitos na sala do risco. Era 

esticada entre estacas ou pregos, ou servia como raio de circunferência, ficando fixa 

num ponto - centro da circunferência - e na outra extremidade tinha a ponta riscadora. 

Mantendo a tensão, o riscador ia gravando ou desenhando o arco de circunferência. 

Podia também servir para aferir a esfericidade de uma cúpula esférica. 

 

Podia igualmente servir de régua de grande extensão, em que as divisões 

unitárias eram marcadas com nós. 

 

A sua versatilidade deve-se ao facto de uma corda praticamente não ter limite de 

comprimento, ao contrário de outros instrumentos, tais como esquadros ou compassos. 

No entanto, De L’Orme recomenda que a corda seja feita de fibra de casca de árvore26, 

para que se mantenha estável o seu comprimento, ao contrário das cordas de cânhamo 

que, ao serem molhadas, alteravam a sua dimensão. Para segmentos ou raios de 

circunferência mais curtos, a corda podia ser substituída por réguas de madeira, 

                                                           
24 Vd. COLOMBIER, Pierre - Les Chantiers des Cathédrales. Paris : Éditions A. & J. Picard, 1973,  pp. 
86-90. 
25 Segundo a lenda, Nossa Senhora apareceu em sonho ao papa Libério (séc. IV), mandando-lhe que 
construísse uma basílica sobre o monte Esquilino, no lugar em que ele encontraria, no dia seguinte, tudo 
coberto de neve. Com efeito, no outro dia, embora se estivesse em plena canícula, uma neve miraculosa 
indica a colocação da basílica desejada por Nossa Senhora. O Papa terá desenhado com uma enxada, 
sobre a miraculosa neve, a planta da Basílica de Santa Maria Maior (Roma).  
26 L’ORME, Philibert de - Le premier tome de l’architecture. Paris : Morel, 1567, fl. 33 v. 
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utilizadas como compasso, tendo um prego na ponta fixa e um riscador no extremo que 

descreve o arco.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - São Pedro, São Paulo e São Etiénne, aparecem ao abade Gunzo com as cordas para 
traçar a planta da futura Basílica de Cluny. Miniatura do séc. XII de autor desconhecido. La vie 
de Saint Hugue. Imagem extraída de COLOMBIER, Pierre du, - Les Chantiers des 
Cathedrales. Paris : Editions A et J. Picard, 1973, p. 86. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39 - Uso da corda. HOUNNECOURT, Villard de - Caderno. Pranchas XXXIX e XL. 
 

 

 

- A régua, ou vara de medir - virgula geometrica - sendo muitas vezes associada 

à profissão de arquitecto, tal como a batuta do maestro, constituía a medida padrão que 

se utilizava na obra. Tratava-se de uma régua de madeira graduada, com cinco palmos 
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(aproximadamente 1,10 m), cujo padrão era muitas vezes talhado no pé direito da 

entrada ou no portal27 do edifício e onde todos os operários iam aferir as suas réguas. 

 

Servia essencialmente para medir comprimentos, comparar dimensões, 

transportar medidas de um desenho para a pedra, assim como uma série de outras 

simples utilizações. Na cantaria podia assumir várias funções, tais como para comprovar 

a correcta realização das arestas e dos planos do bloco prismático ou como 

materialização das geratrizes de superfícies regradas, planificáveis ou empenadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 - Pedra tumular do arquitecto Hugues Libergier, onde se pode ver os símbolos 
associados à sua profissão: a régua, o modelo e o compasso. Séc. XIII. Catedral de Reims.  
Fotografia Extraída do site http://www.shafe.uk/tomb_slab_of_an_architect/ [Consult. 4 Jan. 
2015]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - O mestre-de-obras transportando a régua e o esquadro de dois braços. Construção do 
Mosteiro de Schönau (séc. XVI). Pormenor da Figura 26. 

                                                           
27 Podemos encontrar uma gravação da unidade padrão na porta do Castelo do Redondo. 



 

O esquadro era um instrumento comum, tanto ao arquitecto como ao canteiro. 

Era inicialmente composto por dois braços de madeira ou ferro, unidos pelos extremos 

formando um ângulo recto, que era especialmente utilizado pelos canteiros para aferir 

ou comprovar a perpendicularidade entre as faces do silhar que estavam a talhar. Neste 

caso as dimensões do esquadro eram relativamente reduzidas de modo a facilitar o seu 

manuseamento durante a lavra. Mais tarde, surge outro esquadro de maiores dimensões, 

que apresentava três braços fixos, em que dois formavam um ângulo recto e o terceiro, 

oblíquo em relação aos outros dois, tinha como função o travamento da estrutura 

triangular rectangular. Este tipo de esquadro era utilizado pelo arquitecto no traçado de 

verdadeiras grandezas. Philibert de 

tratado Le Premier Tome de l’Architecture

de esquadro de madeira de grandes dimensões para o traçado das l

de um edifício e onde também ensina, partindo das proporções 3, 4 e 5, a forma de se 

obter um esquadro em que um dos vértices corresponde a um ângulo recto.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Esquadro. L’ORME, Philib
Morel, 1567, fl. 36 v. 
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O esquadro era um instrumento comum, tanto ao arquitecto como ao canteiro. 

Era inicialmente composto por dois braços de madeira ou ferro, unidos pelos extremos 

formando um ângulo recto, que era especialmente utilizado pelos canteiros para aferir 

ar a perpendicularidade entre as faces do silhar que estavam a talhar. Neste 

caso as dimensões do esquadro eram relativamente reduzidas de modo a facilitar o seu 

manuseamento durante a lavra. Mais tarde, surge outro esquadro de maiores dimensões, 

entava três braços fixos, em que dois formavam um ângulo recto e o terceiro, 

oblíquo em relação aos outros dois, tinha como função o travamento da estrutura 

triangular rectangular. Este tipo de esquadro era utilizado pelo arquitecto no traçado de 

as grandezas. Philibert de L’Orme dedica o capítulo II do segundo livro do seu 

Le Premier Tome de l’Architecture, fl. 36-38, à problemática do uso deste tipo 

de esquadro de madeira de grandes dimensões para o traçado das linhas das fundações 

de um edifício e onde também ensina, partindo das proporções 3, 4 e 5, a forma de se 

obter um esquadro em que um dos vértices corresponde a um ângulo recto.

L’ORME, Philibert de - Le premier tome de l’architecture

O esquadro era um instrumento comum, tanto ao arquitecto como ao canteiro. 

Era inicialmente composto por dois braços de madeira ou ferro, unidos pelos extremos 

formando um ângulo recto, que era especialmente utilizado pelos canteiros para aferir 

ar a perpendicularidade entre as faces do silhar que estavam a talhar. Neste 

caso as dimensões do esquadro eram relativamente reduzidas de modo a facilitar o seu 

manuseamento durante a lavra. Mais tarde, surge outro esquadro de maiores dimensões, 

entava três braços fixos, em que dois formavam um ângulo recto e o terceiro, 

oblíquo em relação aos outros dois, tinha como função o travamento da estrutura 

triangular rectangular. Este tipo de esquadro era utilizado pelo arquitecto no traçado de 

dedica o capítulo II do segundo livro do seu 

38, à problemática do uso deste tipo 

inhas das fundações 

de um edifício e onde também ensina, partindo das proporções 3, 4 e 5, a forma de se 

obter um esquadro em que um dos vértices corresponde a um ângulo recto. 

Le premier tome de l’architecture. Paris : 
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O instrumento que surge com mais frequência na iconografia representativa da 

actividade de arquitecto é o compasso. É composto por dois braços de metal articulados, 

unidos pelos extremos de forma a permitir um movimento de rotação para aumentar ou 

diminuir a amplitude angular entre eles. Uma das pontas é afiada para se manter fixa 

durante o traçado da circunferência e a outra extremidade teria uma ponta riscadora. 

Também era utilizado para transportar medidas dos desenhos à escala real para as faces 

do bloco de pedra. Para o traçado de pequenas dimensões sobre o papel, o compasso 

também teria dimensões reduzidas. Para os traçados em verdadeira grandeza o 

compasso seria necessariamente de maiores dimensões para possibilitar desenhar 

circunferências com raios até quatro ou cinco pés (aproximadamente 1,60 m). Para raios 

maiores deveria recorrer-se a réguas ou cordas, como referido anteriormente. 

Este compasso de grandes dimensões, também conhecido como compasso 

aparelhador, para além dos dois braços articulados tinha um arco de circunferência em 

metal, provavelmente graduado, de modo a travar o movimento dos braços móveis. 

Podemos encontrar uma representação desse tipo de compasso num vitral da Catedral de 

Chartres [Fig. 43] ou na representação do Rei Offa a dirigir a construção da Igreja de 

Santo Alban [Fig. 44]. Este instrumento tornado símbolo do arquitecto na época 

medieval será posteriormente, já em período renascentista, substituído pelo compasso 

sem o sector circular e de menores dimensões como ícone do arquitecto.  

 

 

 

    

  

 

 

 

 

Figura 43 - Compasso de aparelhador. Vitral de Santo Chéron da Catedral de Chartres, séc. 
XIII. Pormenor. 
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Figura 44 - Rei Offa dirigindo a construção da Igreja da Igreja de Santo Alban. Desenho de 
Matthew Paris. Séc. XIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 45 - Compasso e nível. L’ORME, Philibert de - Le premier tome de l’architecture. 
Paris : Morel, 1567, fl. 56 v. 

 

 

3.3. Instrumentos comuns 

 

Na ligação da sala do risco para o telheiro, ou seja, na transformação do 

bidimensional para o tridimensional, na transição do desenho para bloco, eram 

utilizados uma série de moldes, geralmente feitos de chapa de metal ou de madeira, mas 

podiam ser também de cartão28; embora De L’Orme desaconselhe o uso do papel pela 

sua falta de rigidez e pela sua deterioração em contacto com as faces da pedra que eram 

                                                           
28 L’ORME, Philibert de - op. cit., fl. 56 - “Et se font lesdits moules de cuivre, de bois, de fer blanc, ou 
papier de carte, et servent à mouler et marquer les pierres pour les tailler.”  
“ E fazem-se os ditos moldes de cobre, de madeira, de ferro branco, ou de papel cartonado, e servem para 
moldar e marcar as pedras para as talhar”. [Tradução livre]. 
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molhadas pelos canteiros29. Estes moldes serviam essencialmente para transferir 

contornos, mais ou menos regulares ou de maior ou menor complexidade geométrica a 

partir dos traçados feitos pelo arquitecto que os dava ao mestre canteiro, que, por sua 

vez, os utilizava para decalcar esses contornos ou formas nas faces do prisma 

ortoédrico, ou para indo aferindo ou conferindo a correcção das curvaturas das diversas 

faces da aduela, à medida que a sua lavra ida evoluindo. Estes utensílios eram 

normalmente construídos especificamente para a obra que estava a ser executada. 

Já referimos anteriormente a régua, o esquadro e o compasso, instrumentos que 

também faziam parte deste processo transicional e que tanto eram utilizados pelo 

arquitecto como pelo canteiro, embora com finalidades diferentes. 

Consideramos relevante definir e distinguir os vários tipos de moldes que eram 

feitos a partir dos desenhos à escala real e que depois eram transmitidos aos mestres 

canteiros. 

 

Cérceas (chercas es. , Cherce fr.) 

 

Trata-se de uma chapa plana em que um dos lados é curvo, de modo a servir de 

molde para riscar uma determina curva sobre a face do bloco, a partir da qual se talhava 

a pedra. O lado curvo não era necessariamente um arco de circunferência. De L’Orme, 

na sua exposição afirma: 

 

 “(...) elle ne se peut trouver ou prendre tout d’un coup avec le compas, ni 

d’un seul centre, mais bien avec plusieurs centres et plusieurs lignes, courbes 

ou rondes, et faites avec ledit compas (...)”30 

 

A sua curvatura podia ser determinada tal como De L’Orme nos mostra, através 

de vários arcos de circunferência concordantes ou por pontos (points perdús). Como 

veremos no Capítulo 4, um arco em que a testa é representada na projecção vertical 

                                                           
29 Ibid., fl. 106. 
30 Ibid., fl.55. “(...) ela não se pode encontrar ou determinar de um só golpe de compasso, nem a partir de 
um único centro, mas com vários centros e várias linhas, curva ou redondas, e feitas com o dito 
compasso(...)”. [Tradução livre]. 
Esta explicação leva-nos a crer que se trata da construção de um arco abatido, que resulta da concordância 
de vários arcos de circunferência embora a sua determinação, de acordo com a Figura 46, seja feita por 
transporte de pontos, que são unidos à mão livre. 
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segundo uma semicircunferência, e o eixo é oblíquo em relação ao muro que ele 

atravessa, tem como secção recta um arco de elipse. Essa secção plana é rebatida sobre 

o plano horizontal, onde está em verdadeira grandeza, cujos pontos são transportados 

para a cércea através de linhas de chamada igualmente distanciadas entre si [fig 46].   

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figura 46 - Cércea e a forma como determinar a sua curvatura. L’ORME, Philibert de - Le 
premier tome de l’architecture. Paris : Morel, 1567, fl. 55 v. 

 

 

Biveau (fr.) ou Baivel (es.)31 

 

Este instrumento assemelha-se a um esquadro de dois braços, fixos ou móveis, 

em que um deles é curvo, côncavo ou convexo e o outro recto. Tanto De L’Orme (fl. 

55) como Vandelvira (fl. 5) se referem a ele nos seus tratados. 

 

Serviam principalmente para transportar ou comparar a relação angular entre 

uma junta e a curva do intradorso ou extradorso de uma aduela. Se o arco fosse dividido 

em partes iguais, essa relação mantinha-se constante para todas as aduelas, daí ser 

proveitoso construir um instrumento propositadamente para esse efeito. Neste caso, a 

particularidade dos braços serem fixos poderia ser uma vantagem, evitando-se repetidas 

comprovações no desenho original, já que os braços móveis podiam alterar a sua relação 

inadvertidamente pelo seu manuseamento. O biveau de braços móveis teria uma 

utilização muito específica, pois só faz algum sentido a sua utilização no caso em que a 

curvatura do arco é constante, mas o ângulo com as juntas vai variando. Se tanto a 

                                                           
31 Não encontrámos uma tradução para estes termos nem um instrumento ou ferramenta que se 
assemelhasse, daí adoptarmos a designação francesa biveau. 
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curvatura do arco como ângulo da junta é diferente em várias aduelas, ter-se-ia que 

construir um biveau para cada aduela e, neste caso, também seria vantajoso que os 

braços fossem fixos. O biveau de braço curvo côncavo servia para lavrar paramentos 

côncavos ou o extradorso de um arco, e o de braço convexo teria o mesmo propósito em 

relação ao intradorso ou paramento convexo. Tal como a maioria dos artefactos ligados 

à cantaria, o baivel, também tem antecedentes medievais documentados, tal como nos 

vitrais da Catedral de Chartres [Fig. 49]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Biveau de braços móveis - L’ORME, Philibert de - Le premier tome de 
l’architecture. Paris : Morel, 1567, fl. 56. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 48 - “Baibel” de braços fixos. VANDELVIRA, Alonso de - Libro de Trazas de cortes 
de piedras. [1578-1589], fl. 5. 
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Figura 49 - Biveau. Vitral da Catedral de Chartres. Séc. XIII. Histoire de saint Silvestre. 
Pormenor. 

 

Suta (sauterelle fr. ou saltarreglas es.)  

 

A suta é um instrumento ajustável que permite transferir ângulos entre 

segmentos de recta e é composto por duas réguas (braços) unidas pelos extremos por 

um parafuso. A sua designação em espanhol (saltarreglas), também é empregue no 

sentido de ângulos internos do contorno do leito da aduela.  

 

Dada a sua versatilidade angular, muitas vezes substituía os moldes poligonais. 

Em vez de se construir todo o molde, iam-se transferindo com a suta os ângulos internos 

ou externos do molde poligonal, diminuindo assim o dispêndio de material na sua 

construção.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Sauterelle (suta). L’ORME, Philibert. - Le premier tome de l’architecture. Paris : 
Morel, 1567, fl. 56 v. 
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Moldes (panneau fr. ou plantas ou plantillas es.) 

 

 Os moldes (ou gabaritos) eram placas de madeira ou metal, ou simplesmente 

uma moldura, que possuía a configuração em verdadeira grandeza de um polígono 

plano e tinham diversas aplicações no campo da estereotomia. Já conhecidos no período 

medieval, mais uma vez representadas nos vitrais da Catedral de Chartres, no Caderno 

de Villard de Honnecourt ou na gravura da construção do do Mosteiro de Schönau 

[Fig. 26], serviam essencialmente para transferir o desenho da secção recta das nervuras 

das abóbadas, tão características desse período, para o canteiro. Igualmente eram 

utilizados como referência para o talhe de cornijas, arquitraves, sancas ou todo tipo de 

molduras decorativas. Estas, ao contrário das primeiras, eram cortadas na chapa em 

forma de negativo para se poderem aplicar sobre o trabalho e percorrê-lo a todo o 

comprimento para verificar a sua exactidão. 

 

Como veremos no próximo capítulo, a determinação da verdadeira grandeza dos 

leitos das aduelas era essencial para o fabrico dos seus moldes, depois entregues ao 

canteiro, que os aplicava sobre as faces planas do bloco prismático que servia de base 

para o talhe da aduela. 

 

De um modo geral os moldes eram rígidos e planos, pois serviam, 

principalmente, para decalcar nas faces do bloco, ainda prismático, as linhas que 

serviam de referência no talhe inicial das aduelas. Embora os textos renascentistas não o 

referiram, supomos que a utilização de moldes flexíveis já seria uma realidade, como 

veremos adiante, prática essa já era claramente referenciada no século XVII32. 

 

Era prática medieval os arquitectos desenharem os moldes em verdadeira 

grandeza, chamarem os carpinteiros para os construir para depois os entregarem aos 

canteiros para que estes os materializassem na obra. Esta prática perpetuou-se durante  o 

período renascentista33.  

                                                           
32BOSSE Abraham - La Pratique du trait a preuues de M. Desargues pour la coupe des pierres en 
l’Architecture. Paris : Imprimerie de Pierre Des-Hayes, 1643, pp. 30-31. Vd. também DERANT 
François - L’Architecture des voûtes ou L’Art de Traits et coupe des voûtes. Paris : Sebastien 
Cramoisy, 1643, fl. 3. 
33 COLOMBIER, Pierre - op. cit., p. 98. 
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Figura 51 - Moldes. Vitral da Catedral de Chartres. Séc. XIII. Histoire de saint Silvestre. 
Pormenor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52 - Moldes. Villard de Hounnecourt - Caderno. Pranchas XL e LXII. Pormenor. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura 53 - Molde. Construção do Mosteiro de Schönau (séc. XVI). Pormenor da figura 26. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 54 - Moldes de leitos das aduelas. L’ORME, Philibert. - Le premier tome de 
l’architecture. Paris : Morel, 1567, fl. 56 v. 
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As cérceas, a suta, o biveau e toda a colecção de moldes, juntamente com os 

traçados em verdadeira grandeza, desempenharam um papel decisivo num momento 

crucial da construção pétrea renascentista: a comunicação de orientações que passavam 

da concepção para a execução. 

 

 

 3.4. A matéria-prima 

 

O tipo de pedra escolhida para a construção era outro aspecto importante que 

poderia condicionar a tomada de decisões, quer em relação à abordagem ao corte da 

pedra, quer em função do acabamento pretendido. Geralmente, por questões 

orçamentais, temporais, logísticas e de disponibilidade da matéria-prima, recorria-se às 

jazidas circundantes, ou próximas do local da implantação do edifício. 

 

Os principais tipos de rocha que podemos encontrar em Portugal são: 

 

- o granito, muito utilizado como pedra de construção e, após o seu polimento, 

como rocha ornamental em pavimentos e fachadas. Esta rocha de origem magmática, é 

abundante em quase todo o território continental, podendo-se encontrar desde a zona 

norte, onde se encontram importantes pedreiras de granitos, até ao Alentejo. Sendo 

predominante, é natural que as principais edificações religiosas sejam construídas em 

granito. Veja-se, como exemplo, as Sés de Braga, Porto, Viseu, Guarda e Évora, entre 

outras. Tratando-se de uma rocha dura, o talhe fino da superfície é difícil, não 

permitindo grande detalhes na ornamentação. 

 

- o calcário, que se espalha praticamente por todo o país, mas é sobretudo, nas 

zonas centro e sul que se podem encontrar as principais explorações, particularmente 

nos distritos de Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal e Faro. Esta rocha 

sedimentar é utilizada como pedra de construção, de cantaria, como rocha ornamental e 

também como pedra escultórica. Sendo uma pedra de fraca ou média dureza e 

resistência, o seu talhe é fácil, o que propicia um acabamento fino e com grande detalhe 

nos rendilhados. Pela sua abundância tornou-se o material de eleição para a construção 
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da maioria dos monumentos da região centro e sul de Portugal continental. Este tipo de 

rocha, apresenta grande variedade de tonalidades, tais como o calcário “melar” ou 

“pedra de “Runa”, de cor branca-amarelada ou cinzenta, predominante no distrito de 

Leiria, ou a “pedra de Ançã”, calcário alvo, mais fino e brando, que aflora 

principalmente na região de Coimbra, onde foi profusamente utilizado em trabalhos de 

escultura, ou ainda o calcário conhecido por “lioz” ou “vidraço”, predominante na 

região de Lisboa, que pode, consoante a sua variedade, apresentar cor branca, azulada 

ou mesmo avermelhada, conhecido por “vermelhão”. As diferentes qualidades de 

calcário foram frequentemente combinadas na mesma edificação. Veja-se como 

exemplo, a capela-mor da Igreja de Santa Maria de Belém.   

    

- o mármore, rocha metamórfica de origem calcária que foi sujeita a altas 

pressões e elevadas temperaturas, tem especial importância na região alentejana de 

Estremoz, Borba e Vila Viçosa. É uma rocha de grão fino ou médio, de polimento 

vítreo, e apresenta uma rica gama cromática, sendo predominantes os brancos, 

acinzentados ou róseos. Menos frequentes que os granitos ou calcários, geralmente 

estão associados a trabalhos mais requintados e onerosos.        
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CAPÍTULO 4
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4. O CORTE DA PEDRA 
 
A análise dos tratados de De L’Orme e de Vandelvira levou-nos imediatamente 

à percepção de que os desenhos de estereotomia apresentados eram realizados em 

função das técnicas do corte da pedra. Assim, tornou-se imperioso e incontornável o 

estudo dessas técnicas. Para isso, consultaram-se diversas obras de autores reconhecidos 

na área da História da Construção e da Estereotomia, tais como Calvo López, José 

Carlos Palacios, Joel Sakarovitch e Enrique Rabasa Diaz. 

 

Um aspecto interessante, estritamente ligado à prática da estereotomia e do trait, 

é a técnica utilizada para talhar os blocos de pedra até estes atingirem a forma final 

pretendida. De facto, a análise correcta dos traçados geométricos serve, essencialmente, 

numa primeira abordagem, para a compreensão e estudo dos problemas estáticos e 

estruturais da obra. O arquitecto para edificar uma construção como um todo, deve 

primeiro resolver os problemas respeitantes à mecânica de distribuição de pesos e 

forças, para que a estrutura resultante e a distribuição de forças se apresente estável e 

equilibrada. Devido às grandes dimensões das estruturas arquitectónicas, era uma tarefa 

quase impossível talhar, transportar e colocar na obra essas massas feitas a partir de um 

único bloco lítico. Assim, recorria-se à sua aparelhagem - divisão em partes - de modo a 

que estas se justapusessem de forma estável e harmoniosa. 

  

Joel Sakarovitch34 considera dois grandes grupos de técnicas de corte da pedra 

para se atingir a forma final das diferentes aduelas que compõem uma construção em 

arco ou abóbada: uma técnica primitiva (“archaïque” segundo Sakarovitch) e outra mais 

complexa, que iremos abordar mais à frente em detalhe, na qual se recorriam a desenhos 

realizados à escala natural, que para o seu traçado, consequentemente, eram exigidos 

conhecimentos mais complexos de geometria plana e tridimensional. 

 

A técnica primitiva, cuja origem perde-se no tempo, terá começado a partir do 

momento em que o homem começou a utilizar os materiais disponíveis na natureza, na 

procura em adaptar da forma mais eficaz os materiais a finalidades muito concretas, 
                                                           
34 SAKAROVITCH, Joel - Épures d’architecture. De la coupe de pierres à la géométrie descriptive 
XVIe - XIXe siècles. Basel : Birkhäuser Verlag, 1998, pp. 111-116. 
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quer fosse no domínio da preparação de ferramentas, armas ou utensílios, quer fosse no 

âmbito da construção de protecção ou abrigos. Nessa procura da optimização formal, 

teve necessidade de interrogar as formas básicas e talhá-las de acordo com a sua 

percepção de melhor aproveitamento dos materiais. 

 

A preparação dos blocos de pedra não carecia de qualquer estudo estereotómico 

prévio, nem de conhecimentos especializados, nem havia necessidade de executar 

qualquer traçado geométrico preparatório. Numa primeira fase, as pedras, ainda 

relativamente irregulares, eram talhadas por retoques sucessivos, até atingir 

aproximadamente a forma do espaço que iriam ocupar. Depois, eram colocadas, ainda 

formalmente toscas, no seu espaço previsto e as suas faces expostas, talhadas ou 

afeiçoadas directamente na obra, em função da forma da superfície que se pretendia 

obter. Mais próxima da escultura do que da estereotomia, esta técnica quase empírica, 

em que a procura da pedra específica para um determinado lugar seria por vezes através 

de tentativas, apresentava algumas desvantagens. Em primeiro lugar, seria mais difícil e 

penoso, transportar, elevar e colocar em obra um bloco cujas dimensões teriam que ser 

necessariamente maiores do que a aduela final. Outro inconveniente resultante desta 

técnica, era o facto de a pedra ter que ser desbastada ou afagada pelo pedreiro em 

posições bastante desconfortáveis, precárias e cansativas. Outra desvantagem tem a ver 

com a distribuição da pasta ligante que, pelas vibrações produzidas pelo bater das 

ferramentas na pedra, ficava irremediavelmente e desuniformente espalhada nas juntas 

entre as diversas aduelas.  

 

De uma forma geral, torna-se bastante difícil perceber, depois da obra concluída, 

se foi esta a técnica empregue no talhe das aduelas. 

 

Compreende-se que esta forma de trabalhar as pedras, pelo seu elevado número, 

variedade formal e tempo de execução, levanta problemas de tempo na execução de 

uma edificação mais complexa ou grandiosa. Para se ultrapassar estes constrangimentos, 

principalmente no ganho de tempo de execução, o talhe da pedra foi-se aperfeiçoando, 

principalmente na busca de soluções e metodologias projectuais de modo a se obter com 

a maior precisão e rapidez possível, a forma final da aduela. 
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Figura 55 - “É possível talhar a aduela V, num primeiro momento, sem ter em conta a 
inclinação do talude, de a colocar em seguida no seu lugar na abóbada, e apenas numa segunda 
etapa, desbastar a porção de pedra saliente em relação ao talude.”35 [Tradução livre]. Exemplo 
da técnica primitiva ou arcaica: intersecção de uma abóbada de volta perfeita com uma parede 
em talude. Desenho de Alain Dreyfus. 
 

 

Considerando agora o segundo grupo de técnicas referido por Sakarovitch para o 

corte da pedra, devemos referir que este engloba duas vertentes ou variantes, que por 

vezes eram utilizadas independentemente e outras vezes eram utilizadas em simultâneo 

no talhe de uma mesma pedra, consoante a sua facilidade de aplicação. 

  

Essas duas alternativas para o corte da pedra são referidas nos tratados de 

estereotomia publicados desde o Renascimento até aos finais do século XVIII. As 

designações utilizadas pelos diversos autores para se referirem a uma determinada 

técnica, embora diferentes, têm origem em dois instrumentos usados pelos canteiros: o 

esquadro e a suta. Assim temos: o corte por esquadria ou à esquadria, équarrissement 

ou dérobement em francês, escuadría ou robos em espanhol, e o corte por moldes - 

panneaux (fr) e saltarreglas e plantas (es).  

                                                           
35 SAKAROVITCH, Joel - op. cit., p.112. “Il est possible de tailler le voussoir V dans un premier temps 
sans tenir compte de l’inclination du mur, de le mettre en plance dans la voûte puis, dans un deuxième 
temps seulement, abattre la pierre qui fait saillie par rapport au nu du mur.”  
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Na sua essência, estas duas técnicas baseiam-se na noção geométrica de 

projecção ortogonal, geralmente dupla, no primeiro caso e, no segundo caso, também 

nos conceitos de rebatimento, projecção ortogonal auxiliar, rotação e planificação, para 

a determinação da verdadeira grandeza das várias faces das aduelas. Estes conceitos 

estão directamente relacionados com a Geometria Descritiva desenvolvida mais tarde 

por Gaspar Monge. 

 

De uma forma mais pormenorizada, passamos a descrever as duas metodologias 

de corte da pedra, que, embora diferentes, têm alguns pontos em comum sendo por 

vezes empregues em simultâneo, procurando sempre a optimização do processo: 

 

a) Técnica de corte à esquadria (par équarrissement ou robos) 

 

Esta técnica implica a determinação prévia e à escala natural, das projecções 

ortogonais da aduela que se pretende talhar. Com base nas dimensões totais da peça 

começa-se por talhar um prisma rectangular circunscrito à aduela, com as faces sempre 

de frente, de nível e perfil, cujas dimensões são deduzidas a partir das projecções 

ortogonais horizontal e vertical da aduela A [Fig. 56 à esquerda].  

 

b) Técnica de corte por moldes (panneaux ou plantas e saltarreglas) 

 

Tal como no método anterior, inicia-se o processo com a representação de uma 

projecção ortogonal horizontal e outra vertical da aduela em questão, à escala natural. 

Em seguida, representa-se um rectângulo circunscrito à projecção vertical da testa da 

aduela B [Fig. 56 à direita]. Este rectângulo apresenta os lados geralmente oblíquos em 

relação às linhas de prumo e de nível, e serve para determinar a base do bloco de pedra 

prismático de onde será talhada a aduela. O comprimento do bloco é determinado a 

partir da distância entre os pontos de menor e maior afastamento da aduela na sua 

projecção horizontal. De notar que este prisma recto é o paralelepípedo minimal 

circunscrito à aduela em questão, o que é uma vantagem em relação à metodologia de 

corte à esquadria, pois o bloco prismático tem menor volume, logo é mais leve, e 
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consequentemente o desperdício de material é menor, podendo resultar num trabalho 

mais rápido e económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 - Projecções ortogonais de um arco de volta perfeita em paramento cilíndrico. 
Determinação do paralelepípedo circunscrito a uma aduela: A- corte à esquadria. B- corte por 
moldes. Ricardo Delgado (2013). 
 

 

No exemplo dado na figura 56, considerando a aduela como uma unidade 

volumétrica36 u, o prisma que circunscreve a aduela A tem um volume correspondente a 

2,45u aproximadamente, enquanto o prisma minimal que circunscreve a aduela B tem 

um volume aproximadamente equivalente a 1,6u.  

                                                           
36 O cálculo da volumetria das aduelas e dos respectivos prismas circunscritos foi feito com o auxílio do 
software Rhinoceros 4.0 SR8.  

A B
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Como as representações ortogonais do arco e das respectivas aduelas eram feitos 

em verdadeira grandeza, a transferência das dimensões do prisma envolvente para o 

bloco lítico era directa, pois as suas arestas estão representadas em verdadeira grandeza. 

 

Na metodologia por corte à esquadria [Fig. 57], após o talhe do prisma, 

transferem-se para as faces dele as respectivas projecções ortogonais da aduela. Com 

auxílio destas representações nas faces do prisma, vão-se retirando (robando) uma série 

de cunhas ou excedente até o bloco atingir a forma final desejada. A utilização do 

esquadro permite transferir ortogonalmente vértices e linhas de uma face do prisma, 

onde se apoia um dos braços do esquadro, para outra face com o auxílio do outro braço 

do esquadro. Desta forma, o esquadro “gera” planos perpendiculares às faces das 

aduelas ou, se necessário, superfícies cilíndricas de eixo perpendicular às faces da 

referida aduela. Da intersecção das diversas faces talhadas resulta a forma final. Este 

método tem a vantagem de ser mais simples e compreensível para os canteiros, de 

implicar apenas o uso de uma régua e um esquadro para se aferir a correcção do corte e 

de apenas recorrer à projecção horizontal e vertical da estrutura sendo de alguma forma 

mais simples a realização da respectiva épura. No entanto, representa um grande 

desaproveitamento de material, chegando em alguns casos a um volume de desperdício 

duas vezes superior ao volume final da aduela. Este facto implica, consequentemente, 

mais tempo de mão-de-obra para talhar a pedra, maior desperdício de material e também 

maior dificuldade no transporte do bloco para a oficina do canteiro devido à sua grande 

dimensão. 

 

O exemplo apresentado na figura 57 é de realização bastante simples no que diz 

respeito tanto à elaboração do traçado preparatório, quer no corte da pedra, sendo o caso 

mais frequente de arco ou abóbada encontrado na arquitectura que emprega a pedra 

como o material eleito na sua edificação. 

 

Nem sempre a utilização desta metodologia era simples como no caso 

apresentado na figura 57. Alonso de Vandelvira apresenta no seu tratado um caso mais 

complexo - Arco torre cabado y redondo por robos - tratando-se de um arco de volta 
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perfeita aberto numa parede de paramentos cilíndricos37. Vandelvira utiliza este arco 

com uma intenção pedagógica, pois entende que este arco é demonstrativo de casos 

mais complexos onde é empregue a metodologia de corte à esquadria [Fig. 58]. 

 

 
Figura 57- Talhe de uma aduela de um arco de volta perfeita pelo método do corte à esquadria. 
Ricardo Delgado (2013). 
 

 

 

                                                           
37 VANDELVIRA, Alonso de - Libro de Trazas de Cortes de Piedras, [1578-1589], fl. 24 v., segundo a 
numeração seguida no manuscrito de Sombigo. 
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“Porque dije de enseñar el arco de torre cavado y redondo por robos y 

porque también sea lumbre para entender otras trazas que no se pueden 

hacer si no es por robos, pongo ahora ésta,

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 58 - VANDELVIRA, Alonso de 
de volta perfeita em parede de paramentos cilíndricos. No manuscrito, esta figura encontra
invertida em relação ao texto. Optámos por colocá

                                                          
38 Alonso de Vandelvira - Libro de Trazas de Cortes de Piedras
no manuscrito de Sombigo. “Porque disse para ensinar o arco de torre côncava e conve
para que também seja elucidativo para entender outras traças que só podem ser feitas por roubos, ponho 
agora esta (...)” [Tradução livre]:
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enseñar el arco de torre cavado y redondo por robos y 

porque también sea lumbre para entender otras trazas que no se pueden 

hacer si no es por robos, pongo ahora ésta, (...)”38 

VANDELVIRA, Alonso de - Libro de trazas de cortes de piedras
de volta perfeita em parede de paramentos cilíndricos. No manuscrito, esta figura encontra
invertida em relação ao texto. Optámos por colocá-la na posição correcta. 

                   
Libro de Trazas de Cortes de Piedras, fl. 24 v, segundo a numeração seguida 

no manuscrito de Sombigo. “Porque disse para ensinar o arco de torre côncava e conve
para que também seja elucidativo para entender outras traças que só podem ser feitas por roubos, ponho 

[Tradução livre]: 

enseñar el arco de torre cavado y redondo por robos y 

porque también sea lumbre para entender otras trazas que no se pueden 

Libro de trazas de cortes de piedras, fl. 24 v. Arco 
de volta perfeita em parede de paramentos cilíndricos. No manuscrito, esta figura encontra-se 

fl. 24 v, segundo a numeração seguida 
no manuscrito de Sombigo. “Porque disse para ensinar o arco de torre côncava e convexa por roubos e 
para que também seja elucidativo para entender outras traças que só podem ser feitas por roubos, ponho 
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Este caso corresponde, no paramento convexo, à intersecção de uma superfície 

cilíndrica de revolução circular de eixo vertical com duas superfícies cilíndricas 

coaxiais de eixo de topo. Estas duas superfícies correspondem ao extradorso e ao 

intradorso da aduela. As linhas de intersecção entre o arco e as paredes, interna e 

externa, são porções de curvas torsas39, estando representadas nas projecções, 

coincidentes com as semicircunferências que representam o extradorso e o intradorso do 

arco na projecção vertical, e com os arcos de circunferência desenhados na projecção 

horizontal, correspondentes aos paramentos cilíndricos. Acontece o mesmo no 

paramento côncavo. 

 

Após a representação da planta, do alçado do arco e dos paramentos, Vandelvira 

orienta-nos para a representação do prisma envolvente da aduela. Segundo as suas 

palavras: 

 

 “(...) pondrás las piezas en cuadrados desde las tardosas a las mochetas, así en 

el arco como en el grueso de la pared del torre cavado.(...) harás así: harás una 

piedra tan larga como las señaladas com las oo y tan alta como se señala desde 

oo de la línea plana a las BB (...)”40 

 

querendo dizer com isto que, a partir das projecções ortogonais desenhadas em 

verdadeira grandeza, deveria desenhar-se um rectângulo circunscrito à projecção 

horizontal da primeira aduela do arco (saimel), cujos vértices estão indicados pelas 

letras o, maiúsculos nos vértices de maior afastamento e minúsculos nos vértices de 

afastamento nulo, assim como circunscrever à projecção vertical da respectiva aduela 

um rectângulo cuja base é o segmento de recta horizontal [oo] e o lado superior 

horizontal definido pelos extremos [BB]. [Fig. 58]. 

 

                                                           
39 Curva torsa, ou de dupla curvatura, é uma curva em que quatro pontos consecutivos não são 
complanares. 
40 VALDELVIRA Alonso de - op. cit., fl. 25 v “(...) porás as peças em rectângulos desde o extradorso até 
ao intradorso, tanto no arco como na espessura da parede curva. (...) terás assim uma pedra tão larga como 
a indicada pelas letras oo e tão alta como a sinalizada a partir da base oo até à linha BB”. [Tradução 
livre]. 
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Após a determinação das dimensões do prisma envolvente do saimel, 

transferiam-se para as faces desse bloco as respectivas projecções ortogonais do arco 

[Fig. 59 a vermelho]. Esses traços serviriam para guiar a régua e o esquadro ao longo do 

processo de desbaste da pedra. Em seguida, Vandelvira indica quais os passos a seguir 

para o respectivo corte: 

 

“(...) y luego de su largo quítale lo torre cavado e redondo por entrambos 

cabos y de su alto quítale el triángulo C. y queda hecha la tirantez y de su 

ancho quítale lo que aploma que es lo que hay de la o al nacimiento del arco y 

quedará hecha la primera piedra.”41 

 

O autor quereria dizer com isto que, em primeiro lugar, dever-se-ia retirar as 

porções de pedra que, na projecção horizontal, estavam entre as faces de frente do 

prisma e os arcos de circunferência que representavam a curvatura das paredes 

cilíndricas [Fig. 58] concretizando assim as superfícies onde iriam materializar-se as 

testas da aduela. Após este passo, seguir-se-ia a retirada da cunha indicada no seu 

desenho com a letra C e, por fim, as porções do bloco que iriam determinar as 

curvaturas cilíndricas do extradorso e do intradorso, indicados no seu desenho, em 

projecção vertical, pelo segmento de recta vertical oB e o arco de circunferência 

correspondente ao extradorso, e pelo segmento vertical oG e o arco correspondente ao 

intradorso. 

 

Ao tentar concretizar os passos pela sequência dada por Vandelvira, 

encontramos logo um problema na primeira fase do desbaste. Como já referimos 

anteriormente, as testas dos arcos, que resultam da intersecção de duas superfícies 

cilíndricas, têm como contorno uma linha torsa. Na figura 59, representamos o primeiro 

passo da metodologia dada por Vandelvira. Após o desbaste das porções de material 

correspondentes à curvatura dos paramentos, o decalque da projecção vertical da aduela 

perder-se-ia, não sendo rigorosa a representação da projecção vertical da aduela, cujo 

contorno é uma linha plana, na face do bloco que agora é cilíndrica, levando a uma 

                                                           
41 Ibid., fl. 25 v “(...) e logo tirarás a parede côncava e a convexa de ambos os lados e na altura tira-se o 
triângulo C ficando feito o leito, e do lado tira-se a parte vertical que vai do ponto o ao nascimento do 
arco, ficando assim feita a primeira pedra.” [Tradução livre]. 
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configuração final cujo rigor não se adequava ao resultado pretendido. O sólido final 

rigoroso, seguindo esta ordem de passos, só seria possível de obter utilizando uma série 

de cérceas, moldes e contramoldes, que no caso do corte à esquadria se pretendia evitar. 

Vandelvira não faz qualquer referência à utilização de moldes neste tipo de corte. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 - Primeiro passo do corte da pedra referente ao saimel do arco de volta perfeita em 
parede cilíndrica, indicado por Vandelvira. Ricardo Delgado (2014). 
 

No entanto, se alterarmos a ordem dos passos, julgamos que se consegue atingir 

uma aduela mais rigorosa e com a configuração final pretendida, sendo a metodologia 

igualmente simples e utilizando apenas a régua e um esquadro como instrumentos de 

aferição [Fig. 60]. 

 

Após a representação, nas faces do bloco prismático, das projecções ortogonais 

da aduela, desbasta-se a cunha indicada com a letra C (ver figura 58) assim como as 

porções de bloco limitadas pelas linhas de intradorso e extradorso e as faces de perfil do 

bloco prismático. Seguindo este percurso metodológico, note-se que na face horizontal 

inferior do bloco resultante, ainda permanecem registadas grande parte dos arcos de 

circunferência que correspondem à projecção horizontal das paredes cilíndricas. Com 

estas linhas como referência, poder-se-ia talhar a pedra utilizando um esquadro apoiado 

na base do bloco, de modo a gerar porções de superfície cilíndrica de eixo vertical, 
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ficando assim a aduela concretizada, utilizando apenas a régua e o esquadro como 

instrumentos de aferição do corte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 60 - Proposta de sequência alternativa para o talhe da primeira aduela de um arco de 
volta redonda aberto em parede de paramentos cilíndricos. Ricardo Delgado (2014). 



119 

O caso pode tornar-se mais complexo quando se trata de talhar o bloco 

respeitante à segunda aduela. Vandelvira continua: 

 

“A la segunda le quitarás el triángulo D y el triángulo E y lo que aploma que 

es desde la f a la G y de lo largo su torre cavado y redondo señalado con las 

letras LL, lo cual se ha de robar primero que nada y luego labrar la dovela con 

la cercha del arco echándola por cuadrado y luego quitarle los triángulos y así 

trazarás los además.”42 

 

Com isto, Vandelvira quer dizer que deveríamos tirar, em primeiro lugar, as 

porções de prisma entre as faces frontais e os arcos correspondentes aos paramentos 

cilíndricos, ficando assim definidas as curvaturas das testas da aduela. Tal como no 

exemplo anterior, ao talhar em primeiro lugar as superfícies cilíndricas correspondentes 

aos paramentos curvos, o desenho do contorno das testas da aduela perde-se com o 

desbaste da pedra.  

 

Neste exemplo, Vandelvira prevê a utilização de uma cércea como auxiliar para 

obter a configuração cilíndrica correcta do intradorso e do extradorso, referindo que o 

plano da cércea se mantém sempre perpendicular às geratrizes dessas superfícies 

cilíndricas. Por este motivo, para que o processo seja exequível com alguma facilidade, 

acreditamos que Vandelvira recorre ao auxílio de cérceas com um braço curvo e outro 

recto, decalcados da configuração da aduela, representada em verdadeira grandeza na 

projecção vertical. 

 

Para terminar o talhe e seguindo as orientações metodológicas, que embora 

parcas, a fase seguinte consta de, com a ajuda de uma cércea, talhar as porções do bloco 

de modo a obter a configuração cilíndrica recta do intradorso e do extradorso assim 

como os paralelogramos correspondentes aos leitos, ao retirar os triângulos D e E 

[Fig.61]. 

 

                                                           
42 Ibid., fl. 25 v. 
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Figura 61 - Talhe da segunda aduela, segundo a metodologia indicada por Alonso de 
Vandelvira, com o recurso a cérceas. Ricardo Delgado (2014). 
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Apesar de na maioria dos casos encontrados em que esta metodologia poderia ter 

sido empregue com alguma facilidade, Philibert de l’Orme, adverte:  

 

“Si vou voulez, vou pouvez faire telles voûtes de portes par équarrissement 

(...) mais en cela il y a grande perte de pierres, qui fait que les bons maîtres se 

servent du panneau, lequel ils mettent tout autour des peirres pour les trasser 

quand ils veulent bien faire (...)”43 

 

Falemos agora mais detalhadamente da outra metodologia ou da técnica de corte 

por moldes (panneaux ou plantas e saltarreglas). 

 

Como foi referido anteriormente, nesta técnica, o bloco prismático circunscrito à 

aduela, que se pretende minimal, apresenta geralmente as faces orientadas segundo 

planos de topo e de frente [Fig. 62]. No entanto, para mostrar a complexidade das 

operações, quer na preparação dos moldes e cérceas, quer no corte do bloco, iremos 

recorrer a um exemplo de um arco de volta perfeita aberto numa parede cilíndrica.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 - Prisma recto minimal circunscrito à aduela. Ricardo Delgado (2014). 
 
                                                           
43 DE L’ORME, Philibert - Le premier tome de L’Architecture, 1567, fl. 73. “Se vocês quiserem, 
poderão fazer tais arcos de portas à esquadria (...) mas por tal, há uma grande perda de pedra, o que faz 
com que os grandes mestres se sirvam de painéis, os quais são colocados em toda a volta das pedras para 
as traçar quando querem fazer bem (...)”  [Tradução livre]. 
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Apesar do prisma ter o volume idealmente mínimo, para que o seu desbaste não 

resulte numa pedra deformada, é necessário preparar uma série de moldes e cérceas de 

modo a obter um resultado mais preciso e rigoroso, tendo ao mesmo tempo a 

preocupação de economizar material e tempo de execução. Para a construção desses 

moldes ou cérceas auxiliares, é incontornável o conhecimento de alguns princípios 

metodológicos auxiliares, tais como os conceitos de rotação, rebatimento e planificação 

de superfícies. Estas operações geométricas auxiliares têm como principal objectivo, a 

determinação das verdadeiras grandezas e configurações das várias faces que 

constituem uma aduela que, na sua posição original em planta ou alçado, estariam 

deformadas em virtude de estarem assentes em planos não paralelos aos planos de 

projecção, ou por serem porções de superfícies curvas.  

 

Devemos, neste momento, referir que tanto os autores franceses como os 

espanhóis utilizavam uma nomenclatura diferente para os moldes, consoante estes eram 

feitos a partir dos leitos das aduelas ou se eram determinados a partir das superfícies do 

intradorso e extradorso da aduela. No primeiro caso, os moldes dos leitos (ou das faces 

justapostas) das aduelas, eram designados em francês por panneaux de joints ou 

panneaux du lits e em castelhano por saltarreglas. No segundo caso, em que o molde 

corresponde à superfície intradorso e extradorso, em francês encontramos panneaux de 

dessous e panneaux de dessus, respectivamente, enquanto em castelhano a designação 

planta tanto se refere ao intradorso como ao extradorso. 

 

Para a determinação dos moldes dos painéis das juntas (panneaux du lits ou 

saltarreglas), é necessário determinar a verdadeira grandeza dos leitos das aduelas. Para 

isso, a partir da projecção vertical da aduela, que estava desenhada em verdadeira 

grandeza, realiza-se um rebatimento do plano de topo que contém o respectivo leito A, 

até ficar na posição horizontal, ficando, deste modo, em verdadeira grandeza na 

projecção horizontal [Fig. 63]. Igualmente se determina a verdadeira grandeza do 

polígono plano B, definido pelos vértices 1, 2, 5 e 6 do intradorso (panneaux de dessus 

ou plantas) [Fig. 63]. Podemos considerar este polígono como uma projecção ortogonal 

do intradorso, normalmente côncavo, sobre um plano auxiliar, geralmente de topo, 
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definido pelos quatro vértices do intradorso da aduela. É este plano que é rebatido para 

se determinar a verdadeira grandeza da projecção ortogonal auxiliar do intradorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 63 - A - Panneaux du lit ou Saltarreglas - Molde do leito [1234] da aduela após o 
rebatimento sobre um plano de nível. B - Panneaux de dessus ou Planta. Molde do polígono 
definido pelos vértices [1265] do intradorso após o seu rebatimento sobre um plano de nível. 
Ricardo Delgado (2014). 

 

 

O conceito do rebatimento, que consiste em rodar um plano que contém uma 

figura em torno de uma recta - charneira do rebatimento - até ficar coincidente com 

outro plano, geralmente de nível ou, menos frequentemente de frente, já era conhecido 

pelos arquitectos renascentistas. Philibert de L’Orme generaliza esse conceito e mostra a 

metodologia operatória correspondente, no seu tratado quando nos apresenta a  “(...) 

porte biaise par tête (...)”44 [Fig. 64]: 

 

“Il suffit, à ce qu’il me semble, d’en montrer seulement les principes et méthode 

(...) De sorte qu’il ne se présentera chose tant étrange, ne tant difficile, qu’ils ne 

trouvent incontinent le moyen d’en venir à bout par l’aide de ces traits étant 

accompagnés de géometrie, qui est si riche que celui qui la connaît peut faire 

choses admirables.”45  

 

                                                           
44 DE L’ORME Philibert - op. cit., fl. 71-72. 
45 Ibid., fl. 71. “É suficiente, naquilo que me parece, mostrar apenas os princípios e o método (...) de 
modo a que não se apresente coisa nem tanto estranha, nem tanto difícil, que não encontrem 
inconveniente o modo de alcançar a solução pela ajuda de traçados acompanhadas pela geometria, que é 
tão rica que aquele que a conhece pode fazer coisas admiráveis.” [Tradução livre].  
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Figura 64 - Philibert de L’Orme “...
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Philibert de L’Orme “...porte biaise par tête...” f. 72. 
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Philibert de L’Orme começa por mostrar passo a passo46, como executar os 

desenhos das projecções ortogonais, vertical e horizontal do arco, propondo o traçado da 

linha horizontal AB, seguida pela perpendicular CD e pelas semicircunferências que 

representam no alçado, o intradorso e extradorso do arco de volta perfeita. Em 

continuação, orienta-nos para a divisão dessas semicircunferências em partes iguais, que 

na sua explicação será em cinco, mas referindo que podem ser nas que se quiserem. A 

partir do centro das semicircunferências, traçam-se os segmentos de recta IR, KQ, LP e 

MO, que unem os pontos das divisões, ficando assim representadas as juntas das 

aduelas do arco em projecção vertical. Se considerarmos as superfícies cilíndricas 

correspondentes ao intradorso e extradorso do arco, esses segmentos de recta 

correspondem aos traços verticais de um feixe planos de topo, que contêm o eixo das 

superfícies cilíndricas e que intersectam estas segundo segmentos de geratrizes de topo, 

cuja projecção vertical se reduz aos pontos I, R, K, Q, L, P, M e O, por serem 

verticalmente projectantes. 

 

Passando para a projecção horizontal do arco e respectiva parede, os segmentos 

de recta AE e GF, para além de nos mostrarem a obliquidade da parede em relação ao 

eixo do arco, dão-nos também a espessura da parede. 

 

Seguindo a descrição feita por De L’Orme, através de linhas de chamada 

verticais, transferem-se da projecção vertical para a horizontal os pontos I, R, K, Q, L, 

P, M e O, obtendo na projecção horizontal, entre as linhas AE e FG, os segmentos de 

recta de topo, tais como o 15-19, 11-20, 10-22, 9-23 e 8-24 entre outros, que 

correspondem aos segmentos da recta de intersecção entre o feixe de planos de topo e as 

superfícies cilíndricas do intradorso e extradorso do arco. Alguns destes segmentos de 

geratrizes de topo, irão ser os eixos de rotação, ou charneiras, dos diversos rebatimentos 

dos leitos das aduelas, como veremos mais adiante. 

 

                                                           
46 Para melhor acompanhamento da explicação e dos traçados apresentados por Philibert de L’Orme, 
iremos adoptar a sua nomenclatura, que consiste, com algumas excepções, em atribuir letras maiúsculas 
aos extremos dos segmentos de recta em projecção vertical e por algarismos os extremos dos segmentos 
de recta em projecção horizontal, não havendo, nalguns casos, uma relação directa entre os pontos em 
termos de dupla projecção ortogonal. 
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Após estes traçados preliminares preparatórios, De L’Orme faz a descrição da 

metodologia do rebatimento dos leitos das aduelas, que segue, segundo as suas palavras: 

 

“(...) Cela ainsi expédié vous prendrez la largeur des joints, comme de I à R, et 

la transporterez de 11, jusque à 13, faisaint deux lignes perpendiculaires sur 

celle de AB. Vous ferez ainsi aux autres joints (...)”47     

 

Com isto, De L’Orme está a orientar-nos para a construção de duas linhas 

paralelas (perpendiculares à linha base AB) distanciadas entre si o comprimento do 

segmento IR. No seu desenho [Fig. 64], uma dessas linhas corresponde à linha de 

chamada que tem origem no ponto I e que contém o segmento de recta 11-20 e que será 

a charneira do rebatimento do plano de topo que passa pelos pontos I e R; a outra linha, 

paralela à primeira, corresponde ao segmento de recta que conterá os pontos 13 e 16, 

ainda não determinados na sequência textual do autor, e que corresponderá à junta de 

topo que contém o ponto R após o seu rebatimento. 

 

“Pour achever le panneau de la commissure IR, vous mettez votre compas sur 

la ligne R (qui est le dernier du joint) de 1 jusques au point de 15, sur la ligne 

AE, et le portez carrément au point de 13. Puis vous tirez une ligne droite du 

point 13 à celui de 11, et trouvez ainsi le devant du panneau de joint IR. Pour 

l’autre côté vouz prenez depouis le point 1 à celui de 19, et le portez au point 

de 16, puis vous tirez une ligne droite du point de 16, à celui de 20, qui est la 

perpendiculaire du devant du joint IR. Et par ainsi tout ce que est enfermé 

entre 11, 13, 16, et 20, est le panneau après quoi il faut tracer la pierre pour la 

couper au joint IR.”48     

 

                                                           
47DE L’ORME, Philibert - op. cit., fl. 71 v. “Feito isto, vós tomais a largura das juntas, tais como a de I a 
R, e a transportam de 11, até 13, fazendo duas linhas perpendiculares à AB. Fareis assim com as outras 
juntas (...)” [Tradução livre]. 
48 Ibid. “Para concluir o painel da comissura IR, meteis o compasso sobre a linha R (que é o último da 
junta) de 1 até ao ponto 15, sobre a linha AE, e o transportam perpendicularmente até ao ponto 13. Depois 
traçam uma linha recta de 13 até 11, ficando assim encontrado a frente da junta IR. Para o outro lado, 
tomam depois do ponto 1 até ao 19 e o transportam para o ponto 16, depois traçam uma linha recta de 16 
até ao ponto 20, que é a perpendicular à frente da junta IR. E desta forma, tudo o que está encerrado entre 
os pontos 11, 13, 16 e 20, é o painel, segundo o qual, é preciso traçar a pedra para a cortar segundo a junta 
IR. [Tradução livre]. 
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Com esta explicação Philibert de L’Orme mostra-nos como se devem determinar 

os vértices do molde ou painel, correspondente ao leito com junta anterior no segmento 

IR. Embora não esteja explícito, o segmento de recta 11-20 mantém-se fixo, 

funcionando então como charneira do rebatimento, e consequentemente em verdadeira 

grandeza, correspondendo ao lado inferior do molde. Para se determinar o lado 13-16, 

sobre a segunda paralela determinada no parágrafo anterior, o leitor deve transferir o 

segmento 1-15, num movimento de translação perpendicular ao segmento 11-20, até 

chegar à linha paralela, ficando assim determinado o ponto 13, que é unido ao ponto 11. 

Fica assim encontrado, em verdadeira grandeza, o lado posterior do paralelogramo que 

corresponderá ao painel/molde. Para o outro lado do painel, deve seguir-se a mesma 

metodologia, tendo agora como referência o segmento que vai de 1 a 19, que é 

transferido paralelamente ao segmento 11-20, até ao ponto 16, ficando assim 

determinado o quarto vértice do painel que corresponde ao leito das aduelas que 

partilham a junto IR. Esta explicação é repetida para as outras aduelas em que os painéis 

correspondentes aos leitos têm configurações diferentes. 

 

De L’Orme faz esta exposição sem recorrer a justificações teóricas para a 

execução do molde do leito das aduelas, limitando-se a descrever os passos da 

metodologia. Numa abordagem contemporânea, mantendo as convenções de 

De L’Orme, poderíamos expor a mesma metodologia à luz dos princípios do 

rebatimento [Fig 65]: considerando como charneira do rebatimento do plano de topo o 

segmento 11-20, fazendo a rotação do segmento IR, com centro em I, até ficar paralelo 

ao segmento AB, a partir do ponto RR rodado traçamos uma linha de chamada até 

encontrar a perpendicular à charneira que passa pelo ponto 15, ficando assim 

encontrado o ponto 13. Com outra perpendicular à charneira a partir do ponto 19, ficaria 

encontrado o ponto 16 na intersecção dessa perpendicular com a mesma linha de 

chamada que serviu para determinar o ponto 13. O paralelogramo definido pelos pontos 

11-13-16-20 será a verdadeira grandeza do leito correspondente à junta IR. 

 

Como se pode ver, Philibert de L’Orme deixou escrito, ainda que de uma forma 

rudimentar, os princípios da operação geométrica auxiliar que hoje é conhecida como 

rebatimento. 
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Segundo Calvo López49, o procedimento relativo ao rebatimento, seria originário 

do período medieval. No caderno de Villard de Hounnecourt está representado50 um 

desenho [Fig. 66] que representa a planta de uma passagem em arco, cujo eixo é oblíquo 

em relação ao muro. Para Calvo López, embora discutível, a presença de um esquadro e 

marcações unitárias sugerem uma solução próxima à solução apresentada por De 

L’Orme na sua Porte biase par tête.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 - Determinação da verdadeira grandeza do leito, por rebatimento do plano de topo que 
o contém. Ricardo Delgado (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 - Villard de Hounnecourt - Caderno. Prancha XXXVIII - “(P)ar chu tail om vosure 
besloge”; como talhar um arco oblíquo. 

                                                           
49 CALVO LÓPEZ, José - Cerramientos y trazas de montea” de Ginés Martínez de Aranda. Madrid : 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1999, p. 179. 
50 Villard de Hounnecourt - Caderno, plate XXXVIII, segundo a numeração de Theodore Bowie. 
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Para o talhe das aduelas, De L’Orme é parco nas explicações, referindo apenas 

que, previamente à determinação dos panneaux du lit, se poderia ter cortado os blocos 

prismáticos e, com o auxílio da representação das testas nas faces frontais desses 

prismas, que seriam todos iguais neste exemplo de arco, realizar o talhe inicial das 

aduelas como se estas fossem de um arco de volta perfeita de eixo perpendicular à 

parede. 

 

Iremos mostrar o processo de talhe de uma aduela, neste caso a pedra de fecho 

do arco [Fig. 67] como exemplo, recorrendo à aplicação dos moldes determinados pela 

metodologia acima descrita, mantendo a nomenclatura de De L’Orme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 - Determinação da verdadeira grandeza dos leitos da aduela correspondente à pedra de 
fecho do arco Porte biase par tête. Ricardo Delgado (2014). 

 

 

P

L

Q

K

8
76

26 24

25

9

23

10

22

12

21



130 

A partir do bloco de pedra prismático determinado a partir das projecções 

ortogonais, decalca-se na face de frente anterior a testa da aduela [Fig. 68.a)] e em 

seguida desbastam-se as faces laterais da aduela, perpendicularmente à testa. 

 

De notar que nessa projecção, os arcos PQ e LR estão representados segundo 

arcos de circunferência, o que facilita o seu traçado, assim como a sua transferência para 

a face do prisma. No entanto, como este prisma será posteriormente cortado segundo 

planos verticais, os arcos reais na aduela serão arcos de elipse [Fig. 68.c)], resultado da 

secção plana produzida pelos planos das paredes com o intradorso e extradorso 

cilíndrico do arco. 

 

Após o talhe preparatório do prisma, que resulta num gomo cilíndrico 

[Fig. 68.b)] decalca-se nas faces laterais, a partir dos moldes determinados 

anteriormente, os paralelogramos [21,12,9,23] e [26,6,8,24] nas respectivas posições 

relativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 - Talhe de uma aduela a partir da determinação dos moldes da testa e os leitos. 
Ricardo Delgado (2014). 
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 Em seguida, desbasta-se o bloco segundo planos definidos pelos lados dos 

paralelogramos [Fig. 68.c)]. Os segmentos de recta [21,23] e [24,26] definem um plano 

vertical de corte, enquanto os segmentos de recta [9,12] e [8,6] definem o outro plano 

vertical de corte. Por se tratar de secções planas, a aferição do corte pode ser feita com o 

auxílio de uma régua, que se apoia nos segmentos de recta referidos. Fica assim 

concluído o talhe da aduela [Fig. 68.d)]. Este processo é repetido para as várias aduelas, 

se necessário, pois neste exemplo, devido à simetria do arco, os moldes das testas é 

igual para todas as aduelas e os moldes dos leitos são simétricos dois a dois. 

 

Este método tem a vantagem de trabalhar com um bloco de pedra que 

inicialmente já se aproxima mais da forma final da aduela, havendo portanto menos 

desperdício de material, o que consequentemente acelera o trabalho de desbaste. Como 

desvantagem, podemos indicar o maior trabalho de traçado geométrico preparatório 

devido aos inúmeros rebatimentos a fazer, a necessidade de realizar vários moldes e a 

possibilidade de se cometer um erro numa das fases do processo de talhe, que se reflecte 

nas fases seguintes, levando a um mau resultado final. 

 

Até agora, foram apresentados alguns casos em que o recurso ao rebatimento de 

planos de topo para determinar a verdadeira grandeza dos leitos das aduelas, já era uma 

metodologia que os arquitectos e os mestres canteiros dominavam, assim como a 

possibilidade de utilizar a projecção ortogonal vertical dos leitos, que embora não 

correspondessem à sua verdadeira grandeza, como no caso anterior, permitia iniciar o 

aparelhamento do bloco prismático minimal circunscrito. 

 

A utilização desta metodologia para obter o contorno dos moldes permitia 

resultados rigorosos pois esses moldes eram planos e iriam coincidir com as faces 

planas das aduelas. 

 

A situação tornava-se mais complexa se as testas do arco são curvas, como 

acontece se esse arco serve de passagem numa parede cilíndrica. Neste caso, estamos na 

presença de várias intersecções de superfícies cilíndricas, em que os moldes planos e 

rígidos, construídos segundo a metodologia apresentada anteriormente, não assentam 
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sobre as faces curvas das aduelas. Como veremos adiante, Philibert de L’Orme propõe 

uma abordagem metodológica que se assemelha à metodologia utilizada para a 

planificação de superfícies cilíndricas.     

 

Para a determinação da intersecção entre duas superfícies cilíndricas, devem 

utilizar-se como superfícies auxiliares, planos paralelos à orientação definida pelas 

direcções das geratrizes de ambas as superfícies. Neste caso, como as superfícies 

envolvidas têm geratrizes de topo no caso do arco, e geratrizes verticais no que diz 

respeito aos paramentos, os planos auxiliares são de perfil, pois só estes contêm 

simultaneamente rectas de topo e verticais. Cada plano auxiliar intersecta o arco e o 

paramento segundo geratrizes complanares concorrentes em pontos comuns às duas 

superfícies. Repete-se o processo com mais planos auxiliares as vezes necessárias até se 

obter um número de pontos suficientes para se traçar a linha de intersecção com um 

mínimo de rigor. Como neste caso ambas as superfícies cilíndricas são projectantes, a 

linha de intersecção, que é torsa, tem as suas projecções ortogonais vertical e horizontal 

coincidentes com os arcos de circunferência que representam as directrizes dos cilindros 

do arco e das paredes, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 - Determinação de um ponto P comum a duas superfícies cilíndricas: o plano auxiliar 
 de perfil, intersecta as superfícies [α] e [β] segundo as geratrizes a e b respectivamente. Estas 
são concorrentes no ponto P da linha de intersecção das duas superfícies. Ricardo Delgado 
(2014). 



a

b

P

[   ]

[   ]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 - Arco de volta perfeita aberto em parede cilíndrica. As superfícies cilíndricas base 
têm os eixos concorrentes e perpendiculares entre si. Ricardo Delgado (2014).

 

 

Tomando uma aduela como exemplo [Fig. 

testas são porções de superfícies cilíndricas, cujos contornos são compostos por arcos da 

linha torsa de intersecção entre o arco e os paramentos [AB], [CD], [EF] e [GH], e por 

arcos de elipse [AD], [BC], [EH] e [FG], resultantes da secção plana produzida pelos 

planos de topo que dividem o arco em aduelas com a parede cilíndrica; tanto o 

intradorso como o extradorso da aduela são igualmente porções de superfícies 

cilíndricas cujo limite é composto pelos segmentos de recta [AE], [BF], [DH] e [CG], 

resultantes das secções planas produzidas pelos planos de topo, que decompõem o arco 

em aduelas, com a superfície cilíndrica base do arco, e pelas porções de curvas torsas 

[AB], [EF], [CD] e [GH], resultantes da intersecção dos paramentos com o arco; por 

fim, os leitos da aduela apresentam

pelos segmentos de geratriz recta [AE], [DH], [BF] e [CG]

[EH], [BC] e [FG]. 
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Arco de volta perfeita aberto em parede cilíndrica. As superfícies cilíndricas base 
têm os eixos concorrentes e perpendiculares entre si. Ricardo Delgado (2014). 

Tomando uma aduela como exemplo [Fig. 70], podemos observar o seguinte: as 

ções de superfícies cilíndricas, cujos contornos são compostos por arcos da 

linha torsa de intersecção entre o arco e os paramentos [AB], [CD], [EF] e [GH], e por 

arcos de elipse [AD], [BC], [EH] e [FG], resultantes da secção plana produzida pelos 

e topo que dividem o arco em aduelas com a parede cilíndrica; tanto o 

intradorso como o extradorso da aduela são igualmente porções de superfícies 

cilíndricas cujo limite é composto pelos segmentos de recta [AE], [BF], [DH] e [CG], 

planas produzidas pelos planos de topo, que decompõem o arco 

em aduelas, com a superfície cilíndrica base do arco, e pelas porções de curvas torsas 

[AB], [EF], [CD] e [GH], resultantes da intersecção dos paramentos com o arco; por 

apresentam-se como porções de plano cujo contorno é composto 

z recta [AE], [DH], [BF] e [CG] e pelos arcos de elipse [AD], 

Arco de volta perfeita aberto em parede cilíndrica. As superfícies cilíndricas base 
 

], podemos observar o seguinte: as 

ções de superfícies cilíndricas, cujos contornos são compostos por arcos da 

linha torsa de intersecção entre o arco e os paramentos [AB], [CD], [EF] e [GH], e por 

arcos de elipse [AD], [BC], [EH] e [FG], resultantes da secção plana produzida pelos 

e topo que dividem o arco em aduelas com a parede cilíndrica; tanto o 

intradorso como o extradorso da aduela são igualmente porções de superfícies 

cilíndricas cujo limite é composto pelos segmentos de recta [AE], [BF], [DH] e [CG], 

planas produzidas pelos planos de topo, que decompõem o arco 

em aduelas, com a superfície cilíndrica base do arco, e pelas porções de curvas torsas 

[AB], [EF], [CD] e [GH], resultantes da intersecção dos paramentos com o arco; por 

se como porções de plano cujo contorno é composto 

e pelos arcos de elipse [AD], 
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Como se pode concluir, na construção dos moldes referentes às seis faces das 

aduelas, nenhuma das curvas referidas se apresentaria como um arco de circunferência. 

De notar no entanto que os arcos torsos [AB], [EF], [CD] e [GH] estarão representados 

segundo arcos de circunferência, tanto na projecção vertical como na horizontal. 

 

Philibert de L’Orme apresenta-nos como exemplo onde se coloca este problema 

o caso “Pour faire le trait d’une porte qui sera ronde par le devant, et ronde par le 

dessous, pour l’ouverture d’une maison, ou voûte faite sur la muraille d’une tour 

ronde.”51 [Fig. 71].  

 

Este caso tem por base a intersecção de várias superfícies cilíndricas de 

revolução de eixos concorrentes, tal como no exemplo que Vandelvira utilizou [Fig.58] 

para ilustrar o corte à esquadria e que foi aqui apresentado anteriormente (pág. 100 e 

seguintes), com diferentes diâmetros e cujas geratrizes do arco e dos paramentos são 

perpendiculares aos planos de projecção vertical e horizontal, respectivamente. 

 

Na sua descrição, De L’Orme dá particular importância aos traçados que se 

devem fazer de modo a obter os diferentes moldes dos leitos e do intradorso e 

extradorso, não dando grande importância à sequência posterior referente ao talhe da 

pedra. Para tal, adverte que irá retirar do desenho toda a informação desnecessária, quer 

textual, quer gráfica. Depreende-se daqui uma preocupação pedagógica, dirigida aos 

mestres canteiros, deixando para os “...doctes professeurs de géomètrie, et des autres 

parties des mathématiques.” as demonstrações de tais traçados. 

 

Na sua exposição [fig. 71] começa por mostrar, passo a passo, a construção das 

projecções do arco aberto na parede cilíndrica. Para isso, estabelece uma linha 

horizontal EF52 e a sua mediatriz CD. Estas duas linhas perpendiculares representam a 

base (Linha de Terra) da parede e do arco e o eixo de simetria das projecções, 

respectivamente. Com centro no ponto X, intersecção dessas duas linhas de referência, 

                                                           
51 DE L’ORME, Philibert - op. cit., fl. 74 v. “Para fazer o traçado de uma porta que será redonda pela 
frente, e redonda por baixo, para uma abertura numa casa, ou arco feito numa muralha de uma torre 
redonda.” [Tradução livre]. 
52 Para um melhor acompanhamento da explicação de Philibert de L’Orme, iremos adoptar a sua 
nomenclatura e convenções, que são suficientemente explícitas. 
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traçam-se três semicircunferências: uma de E a F que representa a projecção vertical do 

extradorso do arco; outra de H a G, que corresponde à projecção vertical do intradorso; 

e uma terceira semicircunferência, equidistante das outras duas que terá a função de 

linha auxiliar para a determinação de pontos auxiliares. 

        

Em seguida, divide-se a projecção vertical do arco em tantas partes iguais 

quantas as se quiserem, que, neste caso, segundo as suas palavras, “foram cinco para 

minimizar o traçado de modo a não ofuscar o desenho (nos exemplos apresentados a 

divisão será sempre no menor número possível).53 Esta divisão é resultado das secções 

planas produzidas um feixe de planos de topo, concorrentes com o eixo do arco, como 

já vimos anteriormente, que determinam a projecção vertical dos leitos que, por 

pertencerem a planos de topo, se reduzem a segmentos de recta (mas no espaço são 

arcos de elipse). 

 

Tomando a aduela contrafecho ou contrachave como elemento exemplificador, a 

divisão radial efectuada pelos planos de topo, determina sobre as três 

semicircunferências as juntas LPO, MQN. A partir destes seis pontos e dos pontos S e 

R, pontos médios dos arcos ON e LM respectivamente, desenham-se linhas de chamada 

que atravessam a espessura da parede, que é representada na projecção horizontal pelos 

arcos de circunferência AL (paramento convexo da parede) e BC (paramento côncavo 

da parede). Estes arcos determinam nas linhas de chamada segmentos, cujo 

comprimento está em verdadeira grandeza, o que permite determinar a exacta 

configuração da forma plana que servirá de molde para o talhe dos leitos. Por estes 

serem planos, basta determinar o seu contorno, que é composto por segmentos de recta 

de topo com extremos em L e O no sobreleito e N e M no leito. A distância em 

verdadeira grandeza entre cada par de segmentos de topo corresponde ao comprimento 

do segmento LO e MN representado em projecção vertical. De L’Orme representa à 

parte [Fig. 72 à direita] a configuração do leito tendo como referência um segmento de 

recta AB com o mesmo comprimento do segmento LO. 

 

                                                           
53 DE L’ORME, Philibert - op. cit., fl. 74 v. “(...) soit divisée seulement en cinq parties égales, pour 
autant que je fais toujours le moins de pièces que je puis, pour montrer plus promptement ce que je veux 
dire ou faire, et aussi afin qu’il n’y ait confusion de traits, qui se peuvent offusquer l’un l’autre”  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 71 - Philibert de L’Orme “...
dessous...” f. 77. 
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Philibert de L’Orme “...porte qui sera ronde par le devant, et ronde par le porte qui sera ronde par le devant, et ronde par le 



 Esta opção, mais uma vez, visa aliviar o desenho de sobreposição excessiva de 

traçado. Nesta representação, os extremos dos segmentos CE e DF são referenciados a 

partir do segmento AB e as distâncias de A a E e de B a F são transferidas a partir dos 

pontos onde as linhas de chamada intersectam a linha base do arco EF (Linha de Terra).

 

Os outros dois lados CHD e EGF do molde são arcos de elipse, como já foi 

referido. De L’Orme adverte que no presente desenho essa curva é tão pequena que não 

nos apercebemos da sua curvatura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 - Philibert de L’Orme
f. 77. Pormenor. Moldes dos leitos.
 
 
 

Para a sua determinação, para além dos extremos C e D no arco posterior e E e F 

no arco anterior, há que determinar um ponto médio em cada um deles,

respectivamente. Para isso, a partir do ponto I médio do segmento AB e com base nos 

comprimentos sobre a linha de chamada, que na projecção horizontal correspondem às 

                                                          
54 Ibid., fl. 75. “toutefois cestui ci est si petit qu’il n’y a pas grand jugement.
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Esta opção, mais uma vez, visa aliviar o desenho de sobreposição excessiva de 

traçado. Nesta representação, os extremos dos segmentos CE e DF são referenciados a 

e as distâncias de A a E e de B a F são transferidas a partir dos 

pontos onde as linhas de chamada intersectam a linha base do arco EF (Linha de Terra).

Os outros dois lados CHD e EGF do molde são arcos de elipse, como já foi 

adverte que no presente desenho essa curva é tão pequena que não 

nos apercebemos da sua curvatura54.         

Philibert de L’Orme “...porte qui sera ronde par le devant, et ronde par le dessous...” 
f. 77. Pormenor. Moldes dos leitos. 

Para a sua determinação, para além dos extremos C e D no arco posterior e E e F 

no arco anterior, há que determinar um ponto médio em cada um deles,

respectivamente. Para isso, a partir do ponto I médio do segmento AB e com base nos 

comprimentos sobre a linha de chamada, que na projecção horizontal correspondem às 

                   
toutefois cestui ci est si petit qu’il n’y a pas grand jugement.” 

Esta opção, mais uma vez, visa aliviar o desenho de sobreposição excessiva de 

traçado. Nesta representação, os extremos dos segmentos CE e DF são referenciados a 

e as distâncias de A a E e de B a F são transferidas a partir dos 

pontos onde as linhas de chamada intersectam a linha base do arco EF (Linha de Terra). 

Os outros dois lados CHD e EGF do molde são arcos de elipse, como já foi 

adverte que no presente desenho essa curva é tão pequena que não 

“...porte qui sera ronde par le devant, et ronde par le dessous...” 

Para a sua determinação, para além dos extremos C e D no arco posterior e E e F 

no arco anterior, há que determinar um ponto médio em cada um deles, H e G 

respectivamente. Para isso, a partir do ponto I médio do segmento AB e com base nos 

comprimentos sobre a linha de chamada, que na projecção horizontal correspondem às 
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distâncias entre o ponto 28 a 16 e a 3, transferem-se estes comprimentos para o desenho 

do molde. Os arcos de elipse CHD e EGF ficam assim determinados, ainda que com 

algum grau de imprecisão, pois são traçados com base em apenas três pontos. 

 

Este painel servirá para talhar os leitos da pedra de fecho e dos leitos das aduelas 

que lhe são adjacentes. 

 

Para determinar a configuração do leito com junta em MN na projecção vertical 

da épura, procede-se da mesma forma, obtendo-se o desenho [Fig. 72 à esquerda] a 

partir da linha auxiliar de referência EF, com ponto médio 34, resultando na verdadeira 

grandeza do molde com contorno [19,Q,R,S,P,23]. 

 

Esta metodologia tem por base o conceito de rebatimento de planos de topo 

sobre planos de nível, que já foi abordada anteriormente, e que aqui, apenas com o 

intuito de tornar o desenho mais claro, foi transferido para uma zona da folha onde não 

se sobrepusesse à épura. 

 

Para a determinação dos moldes do intradorso e do extradorso, Philibert de 

L’Orme recorre a uma metodologia que já não se resume ao rebatimento. Neste caso, 

julgamos que, pelos passos descritos, a metodologia é semelhante à geral que se utiliza 

para a planificação por aproximação de superfícies cilíndricas55. 

 

Em relação ao painel do extradorso, De L'Orme começa por dividir o arco ON 

em duas partes iguais: OS e SN, cujos comprimentos são somados e o resultado 

transferido para uma semirecta auxiliar horizontal DEF, feita à parte [Fig. 73 à 

esquerda]. Julgamos que esta operação corresponde à planificação por aproximação da 

porção de superfície cilíndrica do extradorso, pois é legítimo considerar os segmentos 

de recta OS e SN como lados da base poligonal de um prisma inscrito na superfície 

cilíndrica do extradorso. Se considerarmos o cilindro de revolução correspondente ao 

extradorso do arco que foi dividido em dez partes iguais, o prisma recto inscrito teria a 

                                                           
55 Ver Capítulo 2, pp 42-43. 



sua base regular com vinte lados, o que para a operação de planificação é suficiente para 

se obter um resultado próximo da planificação rigorosa do cilindro. 

 

A partir dos pontos O, S e N traçam

cilíndrica) à linha de referência DEF, cujos comprimentos são transferidos a partir da 

projecção horizontal, da mesma forma q

sobreleito, ou seja, com base nas linhas de chamada na projec

entanto, De L'Orme refere que os lados do painel do extradorso já se encontram 

representados nos lados dos painéis do sobreleito e lei

desenhados à parte. O lado IM corresponde ao lado DF do painel do sobreleito e o lado 

KG corresponde ao lado Q19 do molde do leito. Para traçar a transformada da curva 

intersecção das superfícies cil

utilização do compasso para traçar essa curva “

compas, qui touche les trois point

aproximação à rigorosa. Contudo, é nossa opinião que essa apr

próxima da transformada da curva, intersecção do arco com as faces da parede.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 -   Philibert de L’Orme “...
dessous...” f. 77. Pormenor. Painéis do extradorso e do intradorso.

 

                                                          
56 DE L’ORME, Philibert - op. cit
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sua base regular com vinte lados, o que para a operação de planificação é suficiente para 

o próximo da planificação rigorosa do cilindro.  

A partir dos pontos O, S e N traçam-se perpendiculares (geratrizes da superfície 

cilíndrica) à linha de referência DEF, cujos comprimentos são transferidos a partir da 

projecção horizontal, da mesma forma que foram transferidos os lados do leito e 

sobreleito, ou seja, com base nas linhas de chamada na projecção horizontal. No 

'Orme refere que os lados do painel do extradorso já se encontram 

representados nos lados dos painéis do sobreleito e leito determinados anteriormente e 

desenhados à parte. O lado IM corresponde ao lado DF do painel do sobreleito e o lado 

KG corresponde ao lado Q19 do molde do leito. Para traçar a transformada da curva 

intersecção das superfícies cilíndricas OSN (linha torsa), De L'Orme orienta

utilização do compasso para traçar essa curva “(...) et en faites une ligne avec le 

compas, qui touche les trois points G, H, I.”56, o que se traduz numa curva por 

aproximação à rigorosa. Contudo, é nossa opinião que essa aproximação estará muito 

próxima da transformada da curva, intersecção do arco com as faces da parede.

Philibert de L’Orme “...porte qui sera ronde par le devant, et ronde par le 
r. Painéis do extradorso e do intradorso. 

                   
cit., fl. 76. 
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Para se determinar o painel do intradorso [Fig. 73 à direita], segue-se a mesma 

metodologia, tendo como referência o arco de circunferência LM em projecção vertical 

e o seu ponto médio R. 

 
 

Com auxílio de software57 de modelação 3D, realizámos uma maqueta digital 

deste arco e, utilizando a ferramenta unroll developable Sfr (desenrolar superfície 

planificável), efectuámos a planificação da porção de superfície cilíndrica do extradorso 

[Fig. 74 a preto]. Executámos também, seguindo a metodologia de De L’Orme, a deter-

minação do mesmo painel [Fig. 74 a vermelho], sobrepusemos ambos os desenhos ao 

longo do mesmo segmento KG e verificámos que a diferença é praticamente 

imperceptível nesta escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 74 - Determinação da planificação do extradorso com auxílio de software de Modelação 
3D (a preto) e do painel do mesmo extradorso com base na metodologia de De L’Orme (a 
vermelho). Ricardo Delgado (2014). 

                                                           
57 Rhinoceros 4  



141 

O molde da testa da pedra do fecho ou chave do arco é decalcado da sua 

projecção vertical e servirá para todas as aduelas. Será com base nesse molde que que 

iniciará o talhe do bloco prismático, tal como no exemplo apresentado anteriormente na 

...porte biaise par tête... [Fig.64], com o auxílio de cérceas ou escantilhões. 

 

Colocamos a seguinte questão que não foi abordada por Philibert De L’Orme: se 

os painéis do extradorso e do intradorso se aproximam de uma planificação de porções 

de superfícies curvas, como é que seriam aplicados no talhe do bloco prismático, cujas 

faces são planas? Julgamos que a resposta a esta questão estará na sequência do 

desbaste da pedra. Se for iniciado pelas testas, a face superior e inferior do prisma, tal 

como foi apresentado na figura 68 b), ficariam curvas, sendo então possível assentar 

sobre elas os painéis do extradorso e intradorso, que, no nosso entender, teriam que ser 

necessariamente flexíveis. Nas faces de topo decalcam-se os moldes planos dos leitos. 

Com os painéis todos coincidentes com as respectivas faces do bloco lítico já talhado 

com base na forma da testa, riscam-se os contornos curvos dos moldes sobre a pedra. A 

partir destas curvas e com auxílio de réguas e cérceas para aferição e controlo do corte, 

procede-se ao talhe da aduela até à sua forma final. 

 

Pelo método apresentado por De L’Orme, por mais cuidado que se tivesse na 

realização da épura, nas operações auxiliares geométricas, na transferência de 

comprimentos, na construção dos moldes e no talhe da pedra, parece-nos pouco 

provável que o resultado final ficasse geometricamente rigoroso ao ponto de todas as 

pedras assentarem sem qualquer tipo de correcção posterior. Por estes motivos, 

defendemos que haveria sempre, após a colocação dos blocos na obra, algum tipo de 

afagamento ou correcção de toda a superfície do arco, principalmente nas faces 

expostas, assim como a posterior inclusão de frisos ou molduras. 

 

Na sua essência, as metodologias abordadas neste capítulo, eram as empregues 

no corte da pedra, mesmo nos casos em que a estereotomia seria mais complexa, tais 

como nas superfícies regradas empenadas associadas ao intradorso das escadas em 

caracol ou nas de dupla curvatura características das cúpulas esféricas, tendo sempre em 

conta que para além das réguas e dos esquadros, eram também utilizados toda uma série 
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de moldes e cérceas que permitiam aferir constantemente a correcção e o rigor do 

desbaste do material lítico. 
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5. CASOS NOTÁVEIS EM PORTUGAL 
 
 
5.1. Arcos 

 

O arco é uma estrutura arquitectónica curva que cobre um vão e que transmite 

sobre o pé direito no qual se apoia e para as paredes adjacentes, toda a sua carga mais a 

de toda a construção que sobre ele se apoia. Esta estrutura permitia vencer vãos de 

extensão muito superior aos que as coberturas planas conseguiam cobrir. 

 

A sua utilização já era conhecida desde a Antiguidade pelas civilizações 

egípcias, assírias e gregas. Os romanos utilizaram-no exaustivamente, quer em forma de 

arco, quer em abóbada cilíndrica, que se pode considerar como uma sucessão de arcos, e 

que representou um avanço importante em relação ao modelo grego. 

 

No período histórico que pretendemos estudar, o modelo clássico - arco de volta 

perfeita -, é retomado de forma praticamente exclusiva, substituindo muitas das 

variantes de arcos característicos do período gótico e manuelino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 - Nomenclatura do arco: A-Imposta; B-Saimel; C-Aduela; D-Contrafecho ou 
Contrachave; E-Chave ou Pedra de fecho; Arco EF-Extradorso; Arco GH-Intradorso. Ricardo 
Delgado (2013). 
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O arco de volta perfeita tem por base uma construção geométrica bastante 

simples, tendo por base uma superfície cilíndrica de revolução circular (ver 2.3. 

Superfície cilíndrica, capítulo 2). Estrutura-se sobre uma semicircunferência, 

geralmente assente sobre um plano de frente, que é a directriz da superfície base. Na 

construção em pedra, temos que considerar o arco como toda a porção de cilindro 

limitado pelas superfícies cilíndricas do intradorso e do extradorso. 

 

Como seria impraticável talhar um arco num bloco único, o que levantaria 

problemas de transporte e colocação em obra, a estrutura cilíndrica é dividida em partes, 

preferencialmente iguais, e em número impar. O facto de serem iguais permitia lavrar 

todas as aduelas a partir do mesmo molde economizando tempo e material. A divisão da 

semicircunferência em número impar faz com que a pedra de fecho fique no ponto mais 

alto do arco, criando um travamento simétrico em toda a estrutura contribuindo assim 

para a sua estabilidade. 

 

No caso mais simples e vulgar, o plano da testa do arco é perpendicular ao seu 

eixo ou, por outras palavras, perpendicular à direcção das geratrizes das superfícies do 

intradorso e extradorso, tratando-se assim de uma superfície cilíndrica de revolução 

circular. Neste caso, e de um modo geral, os planos que dividem o arco em aduelas, são 

todos passantes pelo eixo da superfície cilíndrica base do arco. As secções planas por 

eles produzidas no intradorso e extradorso, são geratrizes das respectivas superfícies 

cilíndricas. Neste caso, a estereotomia é bastante simples e a determinação do molde 

dos leitos e das testas é igual para todas as aduelas, bastando uma representação 

simplificada, em verdadeira grandeza, do alçado do arco. Para o talhe das aduelas, que é 

acessível até ao menos experiente operário, tanto se pode aplicar o corte à esquadria 

(ver figura 57) como o talhe por moldes (ver figura 62), tal como foi exposto 

anteriormente. 

 

Tanto Philibert de L’Orme como Alonso de Vandelvira não se referem a este 

tipo de arco nos seus tratados, por ser demasiado óbvio e simples, não levantando 

qualquer dúvida no seu talhe que já deveria ser dominado desde a Antiguidade. Em 
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contrapartida, apresentam uma série de casos em que o arco é geometricamente58 mais 

complexo e apresenta algumas subtilezas metodológicas na determinação dos 

respectivos moldes. 

 

De L’Orme apresenta dez variantes de arcos de “volta perfeita”. Há que realçar o 

facto de todos eles serem representados em projecção vertical segundo uma 

semicircunferência, mas em verdadeira grandeza tal não acontece. De facto, nalgumas 

variantes, os arcos são intersectados por paramentos oblíquos em relação ao seu eixo, o 

que irá produzir no arco secções planas elípticas, que se projectam segundo 

semicircunferências. Noutros casos, os paramentos são curvos. Nestes, a linha de 

intersecção é torsa, como já referimos anteriormente, não sendo possível a sua 

planificação rigorosa. Julgamos que De L’Orme tinha perfeito conhecimento destas 

questões e, por isso, entendeu que deveria expô-las no seu tratado. 

 

Vandelvira é mais exaustivo nas variantes de casos expostos no seu manuscrito, 

apresentando um total de trinta e três, que se podem dividir em dois grandes grupos. 

Num primeiro, tal como em De L’Orme, Vandelvira apresenta arcos de revolução 

circular, de eixos de topo mas que são seccionados por paramentos verticais, por vezes 

vários, formando esquinas ou cantos, oblíquos em relação à direcção das suas geratrizes 

o que provocará, como já dissemos, secções planas do tipo elipse. Noutro grupo os 

arcos são intersectados por paramentos curvos, produzindo linhas de intersecção torsas. 

Podemos considerar ainda alguns casos mistos, em que um paramento é plano e o outro 

é curvo. Vandelvira inclui ainda no grupo dos arcos as troneiras, cuja superfície base é 

cónica. 

 

É interessante compreender a preocupação dos tratadistas em apresentar toda 

uma série de situações estereotómicas em que um arco de volta perfeita é intersectado 

obliquamente por paredes planas verticais. O resultado dessa intersecção é uma secção 

plana elíptica nos planos das testas, cuja representação gráfica se procurava evitar. 

Então, resolvia-se o problema de forma inversa: começava-se por traçar as secções 

planas das testas segundo semicircunferências de frente, projectando-as em seguida 

                                                           
58 Referimo-nos à geometria das testas, consequente da intersecção do arco com os paramentos. 
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sendo estas representadas em planta obliquamente em relação à linha de referência base 

do arco (ver figura 64 “porte biaise par tête

a mesma espessura, ou seja, o intradorso e o extradorso são circunferências 

concêntricas, este facto irá produzir uma deformação na configuração das testas das 

aduelas à medida que o arco se d

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76 - Philibert de L’Orme “
coin”. Modelação 3D de  Ricardo Delgado (2015).

 

No caso dos paramentos

semicircunferência, que representa em alçado a volta perfeita, na realidade será em obra 

uma curva torsa. O efeito visual de arco de volta perfeita, em que toda a passagem 

através de uma parede nos aparec

nosso olhar se dirigir segundo a mesma direcção do eixo do cilindro. 

 

Geralmente, todas as aduelas destes arcos de geometria mais complexa podiam 

ser lavradas tanto pelo método do talhe à esquadria quer p

autores indicassem a sua preferência pelo segundo método.

 

No que diz respeito a Portugal continental, quando visitámos uma série de 

edifícios religiosos, cuja construção se enquadrava nos parâmetros temporais por nós 

definidos, verificámos que em praticamente todos, sempre que existe uma estrutura em 

150 

segundo a direcção do eixo de topo, que era oblíquo em relação às paredes verticais, 

sendo estas representadas em planta obliquamente em relação à linha de referência base 

porte biaise par tête”). Como em princípio todas as aduelas têm 

a mesma espessura, ou seja, o intradorso e o extradorso são circunferências 

concêntricas, este facto irá produzir uma deformação na configuração das testas das 

aduelas à medida que o arco se desenvolve do saimel até à pedra de fecho [fig. 76

Philibert de L’Orme “vôute sur le coin” f. 74. Perspectiva da mesma “
”. Modelação 3D de  Ricardo Delgado (2015). 

No caso dos paramentos curvos, essa deformação também se verifica, pois a 

semicircunferência, que representa em alçado a volta perfeita, na realidade será em obra 

uma curva torsa. O efeito visual de arco de volta perfeita, em que toda a passagem 

através de uma parede nos aparece segundo uma semicircunferência, só acontece se o 

nosso olhar se dirigir segundo a mesma direcção do eixo do cilindro.  

Geralmente, todas as aduelas destes arcos de geometria mais complexa podiam 

ser lavradas tanto pelo método do talhe à esquadria quer por moldes, embora ambos os 

autores indicassem a sua preferência pelo segundo método. 

No que diz respeito a Portugal continental, quando visitámos uma série de 

edifícios religiosos, cuja construção se enquadrava nos parâmetros temporais por nós 

verificámos que em praticamente todos, sempre que existe uma estrutura em 

segundo a direcção do eixo de topo, que era oblíquo em relação às paredes verticais, 

sendo estas representadas em planta obliquamente em relação à linha de referência base 

). Como em princípio todas as aduelas têm 

a mesma espessura, ou seja, o intradorso e o extradorso são circunferências 

concêntricas, este facto irá produzir uma deformação na configuração das testas das 

mel até à pedra de fecho [fig. 76].  

Perspectiva da mesma “voûte sur le 

curvos, essa deformação também se verifica, pois a 

semicircunferência, que representa em alçado a volta perfeita, na realidade será em obra 

uma curva torsa. O efeito visual de arco de volta perfeita, em que toda a passagem 

e segundo uma semicircunferência, só acontece se o 

Geralmente, todas as aduelas destes arcos de geometria mais complexa podiam 

or moldes, embora ambos os 

No que diz respeito a Portugal continental, quando visitámos uma série de 

edifícios religiosos, cuja construção se enquadrava nos parâmetros temporais por nós 

verificámos que em praticamente todos, sempre que existe uma estrutura em 
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arco, esta é de volta perfeita de eixo perpendicular ao paramento vertical plano. Assim, 

tirando uma excepção notável que abordaremos a seguir, todos os arcos têm por base 

uma superfície cilíndrica de revolução circular com eixo de topo em relação à parede. 

 

Além disso, encontrámos alguns exemplos que apresentavam um número par de 

aduelas, sem uma pedra de fecho bem definida. Igualmente, em alguns casos 

observados, as aduelas apresentavam dimensões diferentes no mesmo arco, ou seja, a 

divisão da semicircunferência não era regular. Será que não existiu qualquer traçado de 

suporte mais completo? Será que o nível de conhecimentos de geometria plana não era 

suficiente para permitir fazer essa divisão em partes iguais? Parece-nos pouco provável. 

Julgamos que essas desigualdades aconteciam mais por uma questão de rapidez do talhe 

e pelo aproveitamento do material lítico disponível na loggia. Era possível, conhecendo 

o vão a cobrir, e consequente o raio do arco, riscar sobre uma prancha de madeira arcos 

de circunferência com os raios correspondentes ao intradorso e ao extradorso, e cortar as 

respectivas cérceas. Estas serviam para controlar as curvaturas das faces inferior e 

superior das aduelas, sem ter a preocupação da sua divisão em partes iguais. Só haveria 

algum cuidado no tamanho da aduela quando chegassem à última, que seria a do fecho, 

já que as aduelas de um arco vão sendo colocadas, como regra geral, em cima da cimbra 

a partir das impostas até chegarem à pedra de fecho central. Acreditamos que seria esse 

o motivo da irregularidade no tamanho das aduelas num mesmo arco. Encontrámos isso 

no Claustro Velho do Convento de São Gonçalo (c. 1580 - Frei Julião Romero, projecto 

e Mateus Lopes, pedreiro), em Amarante, onde existem arcos com 5, 6, 7 e 8 aduelas de 

tamanhos diferentes, e também no claustro do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção 

em Faro (1530 -Mestre Afonso Pires, Mestre Diogo Pires, António Gomes, Gaspar de 

Torres, pedreiros), agora Museu Arqueológico e Lapidar Infante Dom Henrique/Museu 

de Faro onde observámos arcos com 4, 5 e 6 aduelas com grandes diferenças de 

tamanho entre elas. 
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Figura 77 - Claustro Velho do Convento de São Gonçalo. Foto de Ricardo Delgado (2010). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 78 - Claustro do Mosteiro de Nossa Senhora da Assunção. Foto de Ricardo Delgado 
(2011). 
 

 

Nos restantes templos que visitámos, encontrámos arcos, sempre de volta 

perfeita, em que a divisão era impar e o tamanho das aduelas era constante em todo o 

arco, tirando alguns casos em que a pedra de fecho era mais pequena que as restantes 

aduelas. Referimo-nos ao Claustro de Dom João III (i. 1557 - Diogo de Torralva) no 

Convento de Cristo em Tomar, à Ermida de Nossa Senhora da Conceição (1535-1573 - 

João de Castilho e Diogo de Torralva), também em Tomar, à Capela das Onze Mil 

Virgens (1556 - António Rodrigues) em Alcácer do Sal ou ao Portal da Igreja da Santa 

Casa da Misericórdia em Tavira (i. 1541 - André Pilarte). 
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Figura 79 - Claustro de Dom João III, Convento de Cristo. Ricardo Delgado (2013). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 80 - Ermida Nossa Senhora da Conceição. Ricardo Delgado (2013). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81 - Capela das Onze Mil Virgens. Ricardo Delgado (2014). 
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Figura 82 - Igreja da Santa Casa da Misericórdia de Tavira. Ricardo Delgado (2011). 
 

 

Todos estes exemplos apresentam uma estereotomia geometricamente rigorosa e 

de acabamento cuidado. 

  

Escolhemos um arco da Capela das Onze Mil Virgens, pela excelência da 

geometria, do talhe e da nobreza dos materiais (mármore rosa de Estremoz) e também 

pela originalidade do arco ser duplo. A representação em verdadeira grandeza da 

projecção vertical é suficiente para a determinação do molde das testas, pois a divisão 

da semicircunferência foi em nove partes iguais, não havendo qualquer diferença da 

pedra de fecho com as restantes aduelas. Com base num bloco prismático envolvente, 

que também seria igual para todas as aduelas, decalcava-se o molde da testa na face de 

frente do prisma e lavrava-se a pedra segundo uma direcção perpendicular ao plano da 

testa. Poder-se-ia, eventualmente, usar cérceas para controlar a curvatura do intradorso e 

extradorso das aduelas, bastando uma cércea para cada face curva e para todo o arco. 

Optámos por representar na projecção vertical os frisos decorativos, o que seria 

desnecessário para construção dos moldes e das cérceas. Julgamos que essa fase seria 

executada após as aduelas estarem concluídas na sua volumetria com auxílio de 

gabaritos. 
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Figura 83 - Projecção vertical dos arcos da Capela das Onze Mil Virgens. Ricardo Delgado 
(2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 84 - Perspectiva de um arco da Capela das Onze Mil Virgens. Modelação 3D de Ricardo 
Delgado (2015). 
 

 

Deixámos para o fim deste tema um caso que nos surpreendeu, por julgarmos 

ser único em território nacional dentro dos limites temporais estabelecidos, quer pela 

beleza da peça, quer pelo rigor e correcção geométrica na sua execução. Falamos do 



arco que faz a transição entre a nave e a capela

Lisboa. A construção desta ermida iniciou

portal, e o risco é atribuído a Diogo de Torralva

-mor apresentam plantas circulares em que a transição se faz através de um arco de 

volta perfeita. O corpo da nave é cilíndrico com 7,95 metros de diâme

de 7,72 metros. O arco, cobre um vão de 3,66 metros cujo plano das impostas tem cota 

4,17 metros. Podemos verificar que no paramento cilíndrico da nave, a superfície 

cilíndrica base do arco intersecta

intersecção de duas superfícies cilíndricas de revolução circular de eixos 

perpendiculares concorrentes. A capela

metros de diâmetro e paramento com 3,74 metros de altura, é seccionada verticalmente 

por um plano paralelo às geratrizes da sua parede cilíndrica. Esse plano também 

secciona o arco de volta perfeita, produzindo neste uma secção recta segundo 

semicircunferências. 

 

Tanto a nave como a capela

abordaremos mais adiante. A cúpula da nave, como só tem o seu arranque à cota de 7,72

metros não intersecta o arco. A cúpula da c

através da secção plana comum, produzida pelo mesmo plano vertical referido no 

parágrafo anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85 - Albrecht Haupt
volumetria da nave e capela-mor da Ermida de Santo Amaro. Ricardo Delgado (2013).
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arco que faz a transição entre a nave e a capela-mor na Ermida de Santo Amaro, em 

construção desta ermida iniciou-se em 1549, conforme inscrição por cima do 

risco é atribuído a Diogo de Torralva. De traça original, a nave e a capela

mor apresentam plantas circulares em que a transição se faz através de um arco de 

volta perfeita. O corpo da nave é cilíndrico com 7,95 metros de diâme

de 7,72 metros. O arco, cobre um vão de 3,66 metros cujo plano das impostas tem cota 

4,17 metros. Podemos verificar que no paramento cilíndrico da nave, a superfície 

cilíndrica base do arco intersecta-a segundo uma linha torsa, já que está

intersecção de duas superfícies cilíndricas de revolução circular de eixos 

perpendiculares concorrentes. A capela-mor, também de planta circular com 4,65 

metros de diâmetro e paramento com 3,74 metros de altura, é seccionada verticalmente 

plano paralelo às geratrizes da sua parede cilíndrica. Esse plano também 

secciona o arco de volta perfeita, produzindo neste uma secção recta segundo 

Tanto a nave como a capela-mor são cobertas por cúpulas semiesféricas, que 

mos mais adiante. A cúpula da nave, como só tem o seu arranque à cota de 7,72

não intersecta o arco. A cúpula da capela-mor faz a sua ligação com o arco 

através da secção plana comum, produzida pelo mesmo plano vertical referido no 

Albrecht Haupt - Planta da Ermida de Santo Amaro. Estudo digital 3D da 
mor da Ermida de Santo Amaro. Ricardo Delgado (2013).

mor na Ermida de Santo Amaro, em 

se em 1549, conforme inscrição por cima do 

. De traça original, a nave e a capela-

mor apresentam plantas circulares em que a transição se faz através de um arco de 

volta perfeita. O corpo da nave é cilíndrico com 7,95 metros de diâmetro e uma altura 

de 7,72 metros. O arco, cobre um vão de 3,66 metros cujo plano das impostas tem cota 

4,17 metros. Podemos verificar que no paramento cilíndrico da nave, a superfície 

a segundo uma linha torsa, já que está em jogo a 

intersecção de duas superfícies cilíndricas de revolução circular de eixos 

mor, também de planta circular com 4,65 

metros de diâmetro e paramento com 3,74 metros de altura, é seccionada verticalmente 

plano paralelo às geratrizes da sua parede cilíndrica. Esse plano também 

secciona o arco de volta perfeita, produzindo neste uma secção recta segundo 

mor são cobertas por cúpulas semiesféricas, que 

mos mais adiante. A cúpula da nave, como só tem o seu arranque à cota de 7,72 

faz a sua ligação com o arco 

através da secção plana comum, produzida pelo mesmo plano vertical referido no 

Planta da Ermida de Santo Amaro. Estudo digital 3D da 
mor da Ermida de Santo Amaro. Ricardo Delgado (2013). 



Este caso notável é em 

exemplo Arco en torre cavada 

atravessa uma parede, que num paramento é cilíndrica e no outro é plana, tal como na 

Ermida de Santo Amaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 - Arco en torre cavada
 

 

Este arco apresenta deformações importantes nos contornos das testas, apesar 

destas se projectarem verticalmen

curvas torsas, fruto da intersecção de superfícies cilíndricas de raios diferentes

levanta problemas no talhe das aduelas, pois a testa é uma porção de superfície 

cilíndrica, as linhas corresp

torsas e as linhas das juntas são arcos de elipse (ver capítulo anterior), pois resultam da 

intersecção dos planos de topo, que dividem o arco em aduelas, com o paramento 

cilíndrico. Estas linhas vão aumentando de tamanho à medida que o arco se aproxima da 

imposta. 

 

A deformação cria um aumento aparente na espessura do arco, à medida que este 

se desenvolve a partir da pedra de fecho até ao saimel. Vandelvira

                                                          
59 Se as duas superfícies cilíndricas tivessem o mesmo raio e os eixos concorrentes, a intersecção seria 
composta por duas curvas planas do tipo elipse, com dois pontos duplos reais.
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Este caso notável é em tudo semelhante ao apresentado por Vandelvira

Arco en torre cavada [fig. 86]. Representa um arco de volta perfeita que 

atravessa uma parede, que num paramento é cilíndrica e no outro é plana, tal como na 

Arco en torre cavada. Alonso de Vandelvira, fol. 21v.

Este arco apresenta deformações importantes nos contornos das testas, apesar 

destas se projectarem verticalmente segundo arcos de circunferência, já que se tratam de 

curvas torsas, fruto da intersecção de superfícies cilíndricas de raios diferentes

levanta problemas no talhe das aduelas, pois a testa é uma porção de superfície 

cilíndrica, as linhas correspondentes ao intradorso e extradorso são, como já dissemos, 

torsas e as linhas das juntas são arcos de elipse (ver capítulo anterior), pois resultam da 

intersecção dos planos de topo, que dividem o arco em aduelas, com o paramento 

ão aumentando de tamanho à medida que o arco se aproxima da 

A deformação cria um aumento aparente na espessura do arco, à medida que este 

se desenvolve a partir da pedra de fecho até ao saimel. Vandelvira 

                   
Se as duas superfícies cilíndricas tivessem o mesmo raio e os eixos concorrentes, a intersecção seria 

composta por duas curvas planas do tipo elipse, com dois pontos duplos reais. 

tudo semelhante ao apresentado por Vandelvira no seu 

]. Representa um arco de volta perfeita que 

atravessa uma parede, que num paramento é cilíndrica e no outro é plana, tal como na 

, fol. 21v. 

Este arco apresenta deformações importantes nos contornos das testas, apesar 

te segundo arcos de circunferência, já que se tratam de 

curvas torsas, fruto da intersecção de superfícies cilíndricas de raios diferentes59, o que 

levanta problemas no talhe das aduelas, pois a testa é uma porção de superfície 

ondentes ao intradorso e extradorso são, como já dissemos, 

torsas e as linhas das juntas são arcos de elipse (ver capítulo anterior), pois resultam da 

intersecção dos planos de topo, que dividem o arco em aduelas, com o paramento 

ão aumentando de tamanho à medida que o arco se aproxima da 

A deformação cria um aumento aparente na espessura do arco, à medida que este 

 mostra-nos essa 

Se as duas superfícies cilíndricas tivessem o mesmo raio e os eixos concorrentes, a intersecção seria 
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deformação quando representa a moldura do arco na primeira aduela à esquerda 

[fig. 86]. 

 

A técnica do talhe e a determinação dos moldes é semelhante à que foi explicada 

no capítulo anterior quando apresentámos o exemplo de Philibert de L’Orme - porte qui 

sera ronde par le devant, et ronde par le dessous f. 77. [fig. 71]. Gostaríamos de 

salientar o facto de o desenho de Vandelvira apresentar, aparentemente, uma 

incoerência. Na sua representação do arco, à direita, estão desenhadas as curvas A e B 

que corresponderiam à planificação do molde correspondente ao extradorso, cujas 

curvaturas estão voltadas para o lado contrário do que seria esperado. Teremos de 

afastar a possibilidade de erro de cópia, já que o manuscrito que nos chegou não é 

autoria de Vandelvira, pois o texto é esclarecedor. Vandelvira chama a nossa atenção 

para o facto de essas curvas estarem voltadas para o lado contrário do que é suposto, 

desafiando o leitor a comprovar essa curvatura depois da aduela lavrada60 pelo método à 

esquadria. Na realidade, o desenho de Vandelvira está correcto. Na realidade, se 

planificarmos toda a superfície correspondente ao extradorso, a transformada da linha 

da intersecção entre as duas superfícies cilíndricas, é uma linha de erro que apresenta 

pontos de inflexão. Se Vandelvira continuasse a determinar graficamente todos os 

moldes do extradorso das aduelas, verificaria que, a dado momento, a linha mudava a 

curvatura para o lado oposto à tangente no ponto de inflexão, ou seja, passaria de 

côncava para convexa. 

 

Pelas características geométricas do arco, é necessário determinar os moldes de 

todas as aduelas entre a imposta e a pedra chave, servindo esses moldes para a outra 

metade do arco, sendo a divisão deste em partes iguais. O molde das testas seria feito a 

partir do alçado, desenhado em verdadeira grandeza, e seria o mesmo para todas as 

aduelas. No caso concreto do arco da Ermida de Santo Amaro, verificámos, como se 

pode ver na figura 88, que o arco foi divido em treze partes desiguais, o que obrigou à 

determinação dos moldes de todos os leitos das aduelas, com excepção dos leitos que 

                                                           
60 Vandelvira - “...las plantas van al contrario que las primeras, van redondas a la parte del torre cabo (...) 
y si lo quisieres probar contrahaz un arco des éstos por robos (...) y harás la prueba ser éstas ciertas” - 
fol.22v. Tradução livre - “As plantas são ao contrário das primeiras, convexas no lado côncavo (...) e se o 
quiseres provar, constrói um arco destes à esquadria (...) e terás a prova de serem estas as certas”. 
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assentam nas impostas. No caso das testas, também seria necessário construir moldes 

individuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 - Arco de transição entre a nave e a capela-mor da Ermida de Santo Amaro. Fotos de 
Ricardo Delgado (2013).  
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Figura 88 - Projecções ortogonais do arco. Determinação dos moldes do saimel. Ricardo 
Delgado (2015). 
 



Apresentamos em dupla projecção ortogonal

realizámos a determinação dos moldes do saimel da esquerda

metodologia exposta por De L’Orme

vermelho), à planificação do intradorso C (a azul) e do extradorso A (a verde). Para o 

molde da base do saimel B (a preto) não foi necessário fazer qualquer operação 

geométrica auxiliar pois encontra

projecção horizontal. Para o molde da testa de maior afastamento, decalcou

configuração da projecção vertical que, como sabemos, não corresponde à sua 

verdadeira grandeza. Este molde (E) serve igualmente para a testa 

afastamento do saimel que, por ser plana e estar de frente, corresponde à sua verdadeira 

grandeza. Como o arco foi dividido em partes desiguais

de moldes que foram necessários determinar, com a agravante da maioria d

terem sido divididas em duas desiguais no seu comprimento em relação à espessura da 

parede, perfazendo um total de 18 blocos lavrados só para este arco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 - Perspectiva do arco da Ermida de Sa
(2015).
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Apresentamos em dupla projecção ortogonal o arco em questão 

realizámos a determinação dos moldes do saimel da esquerda (a tracejado), utilizando a 

metodologia exposta por De L’Orme procedendo ao rebatimento do leito D (a 

vermelho), à planificação do intradorso C (a azul) e do extradorso A (a verde). Para o 

molde da base do saimel B (a preto) não foi necessário fazer qualquer operação 

geométrica auxiliar pois encontra-se representado já em verdadeira grandeza na 

projecção horizontal. Para o molde da testa de maior afastamento, decalcou

configuração da projecção vertical que, como sabemos, não corresponde à sua 

verdadeira grandeza. Este molde (E) serve igualmente para a testa 

afastamento do saimel que, por ser plana e estar de frente, corresponde à sua verdadeira 

grandeza. Como o arco foi dividido em partes desiguais, podemos perceber a quantidade 

de moldes que foram necessários determinar, com a agravante da maioria d

terem sido divididas em duas desiguais no seu comprimento em relação à espessura da 

parede, perfazendo um total de 18 blocos lavrados só para este arco.   

Perspectiva do arco da Ermida de Santo Amaro. Modelação 3D de Ricardo Delgado 

o arco em questão [Fig. 88], onde 

(a tracejado), utilizando a 

procedendo ao rebatimento do leito D (a 

vermelho), à planificação do intradorso C (a azul) e do extradorso A (a verde). Para o 

molde da base do saimel B (a preto) não foi necessário fazer qualquer operação 

já em verdadeira grandeza na 

projecção horizontal. Para o molde da testa de maior afastamento, decalcou-se a sua 

configuração da projecção vertical que, como sabemos, não corresponde à sua 

verdadeira grandeza. Este molde (E) serve igualmente para a testa de menor 

afastamento do saimel que, por ser plana e estar de frente, corresponde à sua verdadeira 

podemos perceber a quantidade 

de moldes que foram necessários determinar, com a agravante da maioria das aduelas 

terem sido divididas em duas desiguais no seu comprimento em relação à espessura da 

nto Amaro. Modelação 3D de Ricardo Delgado 
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Figura 90 - Perspectiva explodida parcial das aduelas do arco da Ermida de Santo Amaro. 
Modelação 3D de Ricardo Delgado (2015). 

 

 

Só um grande conhecimento técnico e um completo domínio das operações 

geométricas relativas à estereotomia da pedra é que foi possível alcançar o resultado que 

podemos testemunhar na Ermida de Santo Amaro. 

 

 

 



5.2. Escadas em caracol 

 

As escadas em caracol

tempo, já eram utilizadas pelos G

Selinunte (ca. 480 a.C.) na Sicília onde se encontraram vestígios arqueológicos de

restos estruturais61 [Fig.91]. Já

utilização da escada em caracol pelos R

do séc. II) ou na Coluna de Marco Aurélio (finais do séc. II). É na Idade Média que a 

sua utilização se generaliza,

militar, mantendo-se a sua utilização até aos dias de hoje, o que se justifica pela sua 

inegável importância, embora projectadas para um plano secundário e essencialmente 

utilitário, na transição vertic

interior para o exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 91- Templo A em Selinunte. Ilustração de Robert Koldewey (1855
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/koldewey1899bd2/0018?sid=b7b58a359cc9a7968f9f7585
7a84faf4 [consult. 1 Fev. 2014].

                                                          
61 KOLDEWEY, Robert, PUCHSTEIN
Asher, Berlin 1899, Vol. 2, Table 15.
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As escadas em caracol de pedra, embora não se consiga precisar a sua origem no 

empo, já eram utilizadas pelos Gregos no séc. V a.C., tal como no Templo A de 

Selinunte (ca. 480 a.C.) na Sicília onde se encontraram vestígios arqueológicos de

1]. Já na nossa era, podemos encontrar numerosos exemplos de 

ção da escada em caracol pelos Romanos, tais como na Coluna de Trajano (início 

do séc. II) ou na Coluna de Marco Aurélio (finais do séc. II). É na Idade Média que a 

sua utilização se generaliza, principalmente em templos mas também na arquitectura 

se a sua utilização até aos dias de hoje, o que se justifica pela sua 

embora projectadas para um plano secundário e essencialmente 

utilitário, na transição vertical entre os vários níveis do edifício, quer interiores quer do 

Templo A em Selinunte. Ilustração de Robert Koldewey (1855-1925)
heidelberg.de/diglit/koldewey1899bd2/0018?sid=b7b58a359cc9a7968f9f7585

7a84faf4 [consult. 1 Fev. 2014]. 

                   
PUCHSTEIN, Otto - Die griechischen Tempel in Unteritalien und Sicilien

ol. 2, Table 15. 

de pedra, embora não se consiga precisar a sua origem no 

regos no séc. V a.C., tal como no Templo A de 

Selinunte (ca. 480 a.C.) na Sicília onde se encontraram vestígios arqueológicos destes 

na nossa era, podemos encontrar numerosos exemplos de 

omanos, tais como na Coluna de Trajano (início 

do séc. II) ou na Coluna de Marco Aurélio (finais do séc. II). É na Idade Média que a 

principalmente em templos mas também na arquitectura 

se a sua utilização até aos dias de hoje, o que se justifica pela sua 

embora projectadas para um plano secundário e essencialmente 

al entre os vários níveis do edifício, quer interiores quer do 

1925). WWW:  
heidelberg.de/diglit/koldewey1899bd2/0018?sid=b7b58a359cc9a7968f9f7585

Die griechischen Tempel in Unteritalien und Sicilien, 
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Inicialmente confinadas a espaços escuros e exíguos, eram construídas como 

escadas de serviço de acesso a pisos superiores ou inferiores, varandas, terraços ou 

coros. Apesar de relegadas para segundo plano, os arquitectos, que não deixaram de se 

esmerar no seu traçado geométrico embora nunca se comparando com a 

monumentalidade dos modelos italianos de "escadarias de honra", logo perceberam 

algumas das vantagens da sua utilização; ocupavam pouco espaço na planta; a repetição 

modular do degrau permitia uma economia de tempo na sua execução a partir do mesmo 

molde; a sua construção era possível sem recorrer a estruturas auxiliares, andaimes ou 

cimbres, pois trata-se de uma estrutura estável desde a colocação do primeiro até ao 

último degrau; a sua fácil incorporação na construção; de rápida reparação ou 

substituição dos módulos; permitia construir em grande profundidade sem comprometer 

os alicerces do edifício onde se inseriam e, por fim, eram facilmente barricáveis em caso 

de conflito. 

 

 

5.2.1. A geometria subjacente ao desenho da escada em caracol 

 

Como este tipo de escadas está associado a estruturas de suporte cilíndricas, 

geralmente designadas por poço, caixa ou torre, as questões geométricas relacionadas 

com este tipo de escadaria estão intimamente associadas ao estudo da superfície 

helicoidal (ver 2.6. Superfície helicoidal, capítulo 2), base geradora das escadas em 

caracol, que, por sua vez, está directamente ligada à superfície e à hélice cilíndricas. 

Como já foram abordadas no Capítulo 2 algumas propriedades notáveis, conceitos e 

definições relativas à geometria que suporta a concepção de tais estruturas 

arquitectónicas, iremos expor em seguida o estudo pormenorizado dos exemplos mais 

significativos encontrados na arquitectura religiosa construída dentro do período 

estabelecido nesta investigação.  
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5.2.2. Escada em caracol de núcleo cilíndrico 

 

De entre os tipos de escada em caracol feitas de pedra, a que se inseria em torre 

cilíndrica e com núcleo, igualmente cilíndrico, foi o exemplar mais frequente durante o 

período medieval e gótico. A forma do módulo degrau é óbvia, os traçados geométricos 

na realização da épura são relativamente elementares, o seu talhe é simples e ao alcance 

de qualquer aprendiz de canteiro e a sua colocação na obra é rápida e estruturalmente 

robusta, reduzindo-se a sua execução a uma simples justaposição de degraus.  

 

Numa abordagem mais prática e elementar, a escada de pedra em caracol 

poderia ser construída a partir da união de uma cilindro núcleo concêntrico com um 

sector cilíndrico, ambos com a altura do espelho do degrau [Fig. 92] que, por 

justaposição e rotação simultânea desse monólito, ia gerando uma sucessão de degraus 

iguais. No entanto a parte inferior dos degraus - o intradorso - apresentava uma aresta 

viva, o que poderia apresentar algum perigo para quem percorresse uma escada de pedra 

assim concebida. Os mestres canteiros, provavelmente orientados pelos arquitectos, 

começaram então a talhar o intradorso das escadas em caracol de modo a tornar essa 

superfície contínua em todo o seu desenvolvimento ao mesmo tempo que se ganhava 

alguma altura de pé direito, sem alterar a altura do espelho dos degraus. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92 - Módulo do degrau e parte de escada em caracol de núcleo com intradorso em aresta 
viva. Ricardo Delgado (2013). 
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Podemos encontrar um exemplar deste tipo de escada de caracol com núcleo 

com intradorso em aresta, a escada de acesso a uma das torres do Castelo da Feira, em 

Santa Maria da Feira (séc. XI a XVII), cuja construção é, muito provavelmente, anterior 

ao período estudado por nós. 

 

Em todos os outros exemplares encontrados de escadas de caracol com núcleo 

cilíndrico, o intradorso já se encontra afagado de forma a apresentar a sua superfície 

contínua. Temos, citando apenas alguns exemplos, a escada de caracol de acesso ao 

terraço da Torre de Belém (1515-1519), outra de acesso ao púlpito na Igreja Paroquial 

de São João Baptista em Abrantes, dos finais do séc. XVI, já de traça maneirista, ou a 

escada de caracol que existe na Fortaleza de Santiago em Sesimbra, construída em 

meados do séc. XVII. 

 

Na pesquisa que efectuámos aos edifícios religiosos englobados pela régua 

temporal definida, não encontrámos caso digno de nota de escada em caracol com 

núcleo. No entanto, sabemos que na Ermida de Santo Amaro terá existido uma escada 

deste tipo para o acesso à varanda e ao coro alto. Podemos perceber a sua existência na 

planta desenhada por Albrecht Haupt em 188762 (ver figura 85), assim como uma 

referência a essa escada em caracol por Luiz Moita63 em 1938. Ao visitarmos a 

dependência, que hoje serve de sede ao Agrupamento 757 dos Escuteiros de Alcântara, 

onde se inseria a escada, encontrámos de facto uma escada em caracol de núcleo com 25 

degraus. Como aparentava poucos sinais de desgaste, duvidámos da sua construção 

contemporânea com a da Ermida.  

 

Após uma investigação mais aprofundada aos arquivos disponíveis online no 

site do Sistema de Informação para o Património Arquitectónico (SIPA)64, ficámos a 

saber que a Ermida beneficiou de grandes obras de reparação e restauro em meados do 

século XX num processo que teve início em 1935 e terminou já em finais dos anos 50. 

 

                                                           
62 HAUPT, Albrecht - A Arquitectura do Renascimento em Portugal. Lisboa, Ed. Presença, 1986, p. 
IV. 
63 Luiz MOITA - A Ermida de Santo Amaro. Ed. Grupo de Amigos de Lisboa, 1938, p. 55. 
64 Consultável em http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/Default.aspx [consult. 20 Nov. de 
2014]. 
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Figura 93 - 1. Castelo da Feira - Foto de Eduardo Duarte. 2. Torre de Belém - Foto Ricardo 
Delgado. 3. Igreja Paroquial de Abrantes - Foto de António Oriol Trindade. 4. Fortaleza de 
Santiago - Foto de Ricardo Delgado. 

 

 Nos diversos orçamentos concorrentes às obras de restauro e no caderno de 

encargos, podemos ler no Capítulo I - Demolições, artº 2º - “Demolir escada de cantaria 

c/33 degráus, cortinas e arcos de alvenaria, incluíndo a remoção do entulho para 

vazadouro e transporte de pedra aproveitável”65. Em 1955, no orçamento para “Obras de 

                                                           
65 Documentos digitalizados com a referência IPA 00006224, datado de 1954 e 1955, disponível em 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPAArchives.aspx?id=092910cf-8eaa-4aa2-96d9-
994cc361eaf1&nipa=IPA.00006224 [consult. 16 Abr. de 2013].  
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Recuperação e Restauro” podemos ler “Obras diversas - Capítulo Único, artº 1º - 

Fornecer e assentar 25 degráus de cantaria em escada de caracol, compreendendo 

fundações”. Pela diferença de degraus entre a que foi demolida e a que depois foi 

construída, julgamos que se trata de uma nova escada, dado o bom estado de 

conservação em que se encontra. Não nos debruçámos mais sobre a escada lá existente, 

apesar de julgarmos que a actual deve ser, em bastantes aspectos, semelhante à que foi 

demolida, essencialmente na sua configuração estereotómica. 

 

No que diz respeito à tratadística que nos serviu de base para a nossa 

investigação, Philibert de L’Orme não faz referência a escadas de caracol no seu 

Premier Livre de L’Architecture, quedando-se apenas na estereotomia da abóbada de 

Santo Egídio (ver Fig. 19 e ponto 2.6.2. Superfícies helicoidais de hélice cilíndrica, 

capítulo 2) sem se referir à escada em caracol coberta por essa abóboda notável. 

 

Por sua vez, Alonso de Vandelvira, apresenta três casos de escada em caracol; 

uma primeira escada com núcleo ou de husillo [Fig. 94], uma segunda que ele designa 

por Caracol de Mallorca ou Caracol de Maiorca, que abordaremos em seguida mais em 

pormenor e uma terceira, Caracol de Excento, que podemos considerar uma variante do 

caracol de núcleo, mas sem a parede cilíndrica do poço, ficando a escada por fora da 

construção, sustentada apenas pelo seu núcleo cujo diâmetro, segundo as orientações de 

Vandelvira, deverá ocupar um terço do diâmetro total da escada. 

 

No primeiro caso, Vandelvira apresenta-nos algumas recomendações. Partindo 

do diâmetro da caixa ou torre cilíndrica onde se vai desenvolver a escada, que muitas 

vezes já estava construída antes do planeamento do caracol, poderia ficar ao critério do 

arquitecto o diâmetro do cilindro do núcleo, que deve ter em consideração a resistência 

e a dureza característica do tipo de pedra que se vai utilizar. O cobertor do degrau, que 

tem uma forma de sector circular, deve ter na sua zona mais larga, ou seja, junto à 

parede do poço, uma largura de um pie66 y medio (aproximadamente 41,7 cm), e a altura 

do espelho devia ser aproximadamente três quartos de pie (aproximadamente 20,8 cm).  

                                                           
66 A medida linear “pie” correspondia em Espanha, a 1/3 da vara, unidade de medida padrão com 83,59 
centímetros. Assim, um “pie” ou pé, media aproximadamente 27,8 centímetros. Estas unidades de medida 
foram abolidas por Ordem Real em 9 de Dezembro de 1852.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94 - Alonso de Vandelvira
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Alonso de Vandelvira - Caracol de Husillo. Fol. 50.ol. 50. 
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A partir do centro da circunferência do núcleo [Fig. 95] traça-se o sector circular 

de modo a que a corda AB do arco perimetral da parede do poço tenha a medida 

indicada67, assim como a tangente ao núcleo AT. Da mesma forma traça-se a tangente 

BP, que será a aresta posterior do degrau correspondente a uma geratriz do intradorso. 

Na figura 95, a zona tracejada da planta, corresponde à porção de degrau que irá ficar 

embutida na parede do poço. Por este motivo, esta porção de pedra não é talhada de 

forma helicoidal como o intradorso, mantendo a sua configuração cilíndrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95 - Planta do degrau da escada em caracol de núcleo ou husillo. Ricardo Delgado 
(2015). 

 

 

Determinada assim a planta do degrau, talha-se o prisma ortoédrico envolvente 

com a altura do espelho [Fig. 96]. Em seguida, com base no molde decalcado da planta, 

risca-se em ambas as faces do bloco o seu contorno. O talhe é feito pelo método à 

esquadria, por extrusão vertical se quisermos, o que não oferece qualquer dificuldade.  

 

Após a pedra lavrada, risca-se na face superior do bloco apenas a linha CB e na 

face inferior traça-se somente a linha AT, sendo esta tangente à circunferência núcleo. 

Usando uma régua como instrumento de aferição, desbasta-se o intradorso do degrau, 

que corresponde à porção de pedra entre os segmentos AT e BP. Para que o desbaste 

seja bem executado, a régua bitola deve manter-se paralela ao plano horizontal. 

Geometricamente, as sucessivas posições que essa régua vai assumindo à medida que o 

                                                           
67 Vandelvira não refere nem o ângulo deste sector circular, nem o raio do poço onde a escada se irá 
inserir. A partir do desenho representado no manuscrito (fol. 50) o arco AB do degrau corresponde 
aproximadamente a 1/16 do perímetro de um poço com 2,14 metros de diâmetro. Isto corresponde a 
escada em caracol com um passo de 3,32 metros aproximadamente. 
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talhe é conferido, geram uma superfície helicoidal empenada de plano director 

horizontal e geratriz BP ou AT (ver ponto 2.6.2.3. e figura 21) e a linha BC, tal como o 

focinho68 do degrau, gera uma superfície helicoidal axial recta (ver ponto 1.6.2.6 e Fig. 

24). Enquanto esta é apenas definida na sua geometria subjacente, o intradorso resulta 

numa superfície contínua materializada na pedra. Na montagem dos degraus, o que fica 

por cima, alinha a aresta AT com a linha CB do degrau inferior, criando-se assim uma 

zona de sobreposição entre os sucessivos degraus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96 - Processo do talhe de um degrau do Caracol de Husillo ou de Núcleo, segundo 
Vandelvira. Ricardo Delgado (2015). 

                                                           
68 O focinho de um degrau é a intersecção entre o plano vertical (espelho) e o plano horizontal (cobertor) 
do degrau. O focinho muitas vezes corresponde a um friso aplicado na aresta do degrau. Ver Luís V. da 
Cunha - Desenho Técnico, 2002, p. 625. 
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Para se obter com mais rigor a superfície helicoidal do intradorso, Vandelvira 

não refere expressamente, mas apresenta na parte superior do seu desenho (Fig. 94) a 

planificação dos cilindros base do núcleo e do poço, onde representa o andamento dos 

degraus. O esquema à esquerda corresponde ao desenho da escada na ligação dos 

degraus com o núcleo enquanto os degraus desenhados à direita [Fig. 97] correspondem 

à inserção da escada na parede do poço. O triângulo CGH (na nomenclatura de 

Vandelvira), recortado numa chapa flexível, poderá servir de cércea para verificar o 

desenvolvimento da hélice onde o degrau encaixa na parede do poço. De referir que a 

hipotenusa GH do triângulo, é a transformada do arco de hélice AB no nosso desenho 

da figura 96 (triângulo cilíndrico assinalado a cinzento).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 - Alonso de Vandelvira. Planificação da inserção dos degraus na parede cilíndrica do 
poço. fol. 50. Pormenor. 

 

Para concluir a sua exposição, Vandelvira chama a atenção para o facto de se ter 

que prever o ponto de arranque da escada de modo a coincidir correctamente com as 

portas nos patamares superiores, correndo o risco, se não se fizer esse cálculo, da escada 

passar a meio das portas.        

 

 

5.2.3. O Caracol de Maiorca  

 

Poderemos dizer que a escada de caracol com núcleo foi o modelo dominante no 

período medieval, estendendo-se até ao final do gótico. Nos meados do século XV surge 

um novo tipo de escada helicoidal, o Caracol de Mallorca. Este tipo de escada em 
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caracol é o exemplo mais frequente na arquitectura renascentista espanhola69 e, pelos 

exemplares encontrados na nossa investigação, penso que poderíamos afirmar o mesmo 

em relação a Portugal. Podemos encontrar cinco exemplares de planta circular e uma de 

planta quadrada no Convento de Cristo em Tomar, outro caracol de Maiorca na Ermida 

de Nossa Senhora da Conceição, também em Tomar, dois na Capela-Mor da Igreja de 

Santa Maria de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos, outro exemplar no Mosteiro de 

Alcobaça, para além de outras escadas em caracol com a mesma tipologia, construídas 

em edifícios civis. 

 

De origem mediterrânea, o primeiro exemplar deste tipo de escada, surge na 

nossa vizinha Espanha, mais propriamente em Palma de Maiorca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98 - Caracol de Maiorca. Lonja de Maiorca. Guillerm Sagrera. Meados do séc. XV. Foto 
de Alberto Sanjurjo. In Actas del Quinto Congreso Nacional de Historia de la Construcción. 
Burgos : Instituto Juan de Herrera : Ministerio de Fomento, Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas, CEDEX 2007, pp. 835-845. 

 

 

Em 1246 é construída uma Lonja em Palma de Maiorca, que servia de 

hospedaria para uso dos mercadores, que aí se reuniam para fazer as suas trocas 

comerciais. Em 1426 é celebrado um contrato entre a Junta de Agricultura, Industria y 

Comercio de Palma de Maiorca e Guillermo de Sagrera (c. 1380-1456), no qual é 

estipulado que o arquitecto fica obrigado a continuar e concluir as obras de ampliação e 

reconstrução da velha Lonja de Mallorca. As obras, conturbadas por sucessivas 
                                                           
69 PALACIOS, José Carlos  - Trazas y Cortes de Canteria en el Renascimento Español, 1990, p. 115. 
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paragens, têm início em 1435 e prolongam-se até 1446. De planta rectangular [Fig. 99], 

com quatro torres, uma em cada vértice, das quais, duas teriam escadas em caracol para 

acesso ao terraço. Podemos observar na planta, que a torre situada no canto Noroeste 

tem um caracol sem núcleo ou de núcleo vazado, enquanto a da torre de Nordeste tem 

um caracol de núcleo. Esta diferença levou-nos à seguinte questão: qual o motivo desta 

alteração tipológica? Julgamos que a resposta está no contrato assinado por Sagrera. No 

décimo item (não numerado) do referido contrato podemos ler: 

 

“Item, que lo dit Guillerm dege é sie tengut en una de las quatre 

Torres dels cantons de la dita Lotge, fer un astassi ahont puscha esta 

un alarotge.”70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99 - Planta da Lonja de Mallorca. FRAU, D. A. - “La Lonja de Palma” in BOLETIN 
DE LA SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA LULIANA, Palma de Maiorca, 25 Novembro 1885, 
Ano I, nr. 14, p 5. Destaque nosso. 

                                                           
70 “La Lonja de Palma-documentos” in BOLETIN DE LA SOCIEDAD ARQUEOLÓGICA 
LULIANA, Palma de Maiorca, 25 Novembro 1885, Ano I, nr. 22, p 5. “Item, que o dito Guillerm seja 
obrigado, numa das quatro torres dos cantos da dita Lonja fazer um astassi (estância, piso ou 
compartimento) onde possa estar um relógio.” [Tradução livre]. 



175 

Sabemos que os relógios que eram usados em torres no século XV usavam a 

força da gravidade como fonte de energia para o funcionamento do maquinismo. Era 

suspenso um peso a um tambor que estava no interior do relógio, que ia descendo pela 

força da gravidade e que punha em movimento todo o conjunto de peças e engrenagens. 

A descida do peso era controlada por um sistema de escape que lhe atrasava a queda, 

mas acabaria por chegar ao solo. Era então necessário dar “corda ao relógio”, ou seja, 

tornar a enrolar a corda que suspendia o peso até este subir ao patamar do relógio. 

Quanto mais alto estivesse, mais esporádicas tinham que ser as visitas ao maquinismo 

para lhe dar corda. Como estava previsto a colocação de um relógio de contrapeso na 

torre noroeste, Sagrera teve que “abrir” o núcleo da escada em caracol para que o peso 

pudesse cair livremente, vagarosamente, ao longo de toda a altura da torre. Assim, para 

conseguir o máximo percurso possível para a descida controlada do contrapeso, Sagrera 

deve ter percebido que o núcleo da escada em caracol podia ser parcialmente vazado, 

mantendo a estabilidade da escada. Surgiu assim o modelo Caracol de Maiorca. De tal 

forma foi influente este modelo em Espanha que se tornou característico e exemplo da 

“manera nacional” de constuir “la arquitectura española” 71, espalhando-se por todo o 

território peninsular e posteriormente, já no século XVI, à França e Itália. 

 

No Convento de Cristo em Tomar está em exposição, na casa do Cartório no 

claustro da Hospedaria, um maquinismo de um relógio de contrapeso ainda com os 

ponteiros. Supõe-se que a sua localização original teria sido numa das torres sineiras, 

onde ainda se podem ver vestígios das ferragens que o seguravam à parede, e que o 

acesso para lhe dar corda era feito através de uma escada de madeira de planta quadrada 

adossada à parede72. 

 

Este modelo de escada em caracol apresentava várias vantagens em relação ao 

modelo anterior, imediatamente percebidas pelos construtores. Para além da sua função 

inicial de dar espaço para o contrapeso do relógio, a ausência do pilar central criava 

                                                           
71 SANJURJO ÁLVAREZ, Alberto - “Otra mirada a la historia de la construicción de nuestras catedrales: 
los caracoles de piedra y su evolución” in SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, 2010, vol. 22: 
pp. 555-566. PALACIOS, J.C. - Trazas y cortes de cantaria en el renascimiento español. p 115. 
72 Este sistema de relógio de contrapeso ainda hoje é usado nos faróis que iluminam a nossa costa, como 
sistema alternativo, quando falham todas as outras fontes de energia que fazem funcionar o mecanismo de 
rotação das lentes. Este sistema de contrapeso consegue fornecer energia mecânica durante várias horas 
consecutivas sem ser necessário dar-lhe corda. Num relógio, a descida do peso pode durar dias. 
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mais espaço de circulação e permitia transportar objectos de maior dimensão entre os 

diversos pisos. 

 

Embora projectado para resolver uma questão técnica, acabou por se tornar 

numa opção estética onde a funcionalidade original já não servia de justificação para a 

sua construção. 

 

Os primeiros modelos do caracol de Maiorca construídos em Portugal datam do 

primeiro quartel do século XVI e são provavelmente da autoria do mestre João de 

Castilho. Este arquitecto era de origem biscainha, tal como, provavelmente, Diogo de 

Torralva, entre outros, sendo muito possível terem tido contacto com este tipo de escada 

tão divulgada em Espanha. O mesmo terá acontecido com as equipas de canteiros que 

vinham em campanhas trabalhar para o nosso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100 - Escada em caracol segundo o modelo do Caracol de Maiorca. Da esquerda para a 
direita. Mosteiro de Alcobaça (João de Castilho, c. 1519-1529). Foto de António Oriol 
Trindade. Convento de Cristo em Tomar, Noviciado (João de Castilho). Foto de Ricardo 
Delgado. Ermida De Nossa Senhora da Conceição (João de Castilho e Diogo de Torralva) em 
Tomar. Foto de Ricardo Delgado.  
 
 

Numa primeira fase, nomeadamente nos exemplares que existem no Convento 

de Cristo em Tomar, o modelo aproxima-se bastante do espanhol, principalmente no 

torneado em serpentina que serve de corrimão central. Nos modelos posteriores, que 

iremos abordar em concreto, essa reminiscência de núcleo central de formas 
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arredondadas vai dando lugar a uma moldura de face helicoidal regrada. Podemos ver 

este tipo de escada, mais próxima do terceiro quartel do século XVI, no Claustro de 

Dom João III no Convento de Cristo em Tomar e na Capela-mor da Igreja de Santa 

Maria de Belém. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Figura 101 - Escada em caracol modelo de Maiorca. Claustro de D. João III no Convento de 
Cristo. Fotos de Ricardo Delgado (2012 e 2013). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 102 - Escada em caracol modelo de Maiorca. Capela-mor da Igreja de Santa Maria de 
Belém. Mosteiro dos Jerónimos. Fotos de Ricardo Delgado (2013). 
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Tomando como referência o manuscrito de Vandelvira, para a construção do 

degrau modular deste modelo de escada, o arquitecto propõe que o diâmetro da torre, 

que também deverá ser determinada por nós, ao contrário do exemplo anterior, seja 

dividido em seis partes e que uma delas seja reservada para o olho do degrau73. Outra 

sexta parte será ocupada pela moldura (metade em cada lado). De outra forma, tomando 

como unidade um doze avos de diâmetro, teríamos ao longo do diâmetro da torre, 

quatro unidades para o cobertor, uma unidade para a moldura, duas para o olho, mais 

uma para a moldura e por fim, quatro unidades novamente para o cobertor. As 

dimensões lineares do degrau, ditadas por Vandelvira, são, para o cobertor, um pé (20,8 

cm) medidos no perímetro junto à parede da torre e meio pé (10,4 cm) para a altura do 

cobertor. Mais uma vez, Vandelvida não refere o diâmetro nem o número de divisões da 

circunferência perimetral. Desta forma, se se mantiverem as medidas propostas para o 

degrau, que nos parecem relativamente pequenas, quanto maior for o diâmetro da torre 

menor será o espaço no cobertor para pousar o pé. Não se sabe ao certo se Vandelvira 

tinha este problema em mente, pois no desenho que apresenta [Fig. 103], se 

respeitássemos as dimensões referidas, uma espira, ou volta de 360º, teria cerca de 17 

degraus para um passo de 1,77 m, o que nos parece pouco. 

 

Para se obter o molde do degrau, seguindo a metodologia de Vandelvira, 

começa-se por desenhar o cobertor, o que é relativamente simples, pois trata-se de um 

sector circular, bastando unir os extremos 2 e 574 do arco perimetral B ao centro A da 

circunferência base [Fig. 104]. A partir deste centro, e com as proporções referidas para 

o olho e para a moldura, desenham-se duas circunferências limitadoras da moldura. 

Deve considerar-se um pequeno sector circular de sobreposição entre degraus que 

deverá ser acrescentado ao molde. Para isso, traça-se um raio da circunferência 

perimetral a uma distância suficiente para essa sobreposição, que no desenho de 

Vandelvira corresponde à linha A4, ficando definido o sector circular de sobreposição 

pelas linhas A5 e A4. Este sector será talhado na face inferior do degrau. Do outro lado 

do cobertor, para compensar a zona de sobreposição, acrescenta-se um sector 

                                                           
73 Sempre que nos referimos ao olho do degrau ou da escada estamos a considerar apenas a parte vazia 
central, ou seja estamos a considerar uma superfície cilíndrica de eixo vertical inscrita na moldura central 
do caracol. 
74 Seguiremos a nomenclatura de Vandelvira para melhor acompanhamento do seu desenho. 



179 

equivalente ao anterior definido pelas linhas A2 e A3. Este sector, assinalado a 

tracejado na figura 104, será apenas riscado na face superior do bloco prismático, depois 

do seu talhe inicial. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103 - Caracol de Mallorca. Alonso de Vandelvira. Fol. 50v. 
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Após desenhada a moldura entre as duas circunferências (a preto na Fig. 104), 

que se aplicará na face superior do bloco prismático, traça-se a tangente à moldura a 

partir do centro da circunferência, dando origem ao ponto C na intersecção com a 

circunferência intermédia. Com centro no ponto 4 e abertura até C, transfere-se essa 

distância para o lado oposto a C, sobre a mesma circunferência e obtém-se sobre esta 

um ponto, que unido ao centro nos dá a linha D, à qual o molde da moldura, a decalcar 

na face inferior do bloco de pedra, será tangente. Estas duas tangentes limitam o 

movimento de rotação helicoidal da moldura, desde a face inferior até à superior, sendo 

a moldura a vermelho a do arranque desse movimento ascendente. Fica assim 

determinado o molde (Fig. 104 em baixo) que será decalcado em ambas os leitos do 

bloco paralelepipédico. Foi acrescentado ao nosso desenho do molde mais uma coroa 

circular que corresponde à porção de degrau que ficará embutida na parede da torre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 104 - Interpretação gráfica de um degrau e respectivo molde do Caracol de Maiorca 
segundo Vandelvira. Ricardo Delgado (2015). 
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Para o talhe deste degrau [Fig. 105], a partir dos moldes devidamente alinhados 

nas faces horizontais do prisma capaz, a fase inicial é bastante simples. Utilizando o 

método à esquadria, produz-se uma extrusão vertical do contorno do molde. Para o 

intradorso do degrau, utilizando uma régua, tal como no exemplo anterior do caracol de 

núcleo ou husillo, faz-se o desbaste da pedra entre as linhas superior A3 e a inferior A4 

(indicadas na figura 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105 - Degrau do Caracol de Maiorca na versão de Vandelvira. Perspectiva das várias 
fases do talhe do degrau: bloco com molde decalcado; talhe do bloco; decalque das molduras e 
marcação do desbaste do intradorso; vista inferior do intradorso; degrau terminado. Ricardo 
Delgado (2015).  
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Para ilustrar este modelo de escada em caracol encontrado em Portugal, 

escolhemos dois exemplares, quer pelo seu valor estético, mas também pelo rigor do 

traço e pela mestria do talhe: um deles é a escada em caracol que está no ângulo 

nordeste do Claustro de Dom João III no Convento de Cristo em Tomar. O segundo 

exemplo, mais singelo, é a escada em caracol que está no canto direito da Capela-mor 

da Igreja de Santa Maria de Belém no Mosteiro dos Jerónimos. 

 

Começando por Tomar, esta escadaria helicoidal de grande beleza formal, liga o 

1º andar dos claustros ao Terraço da Cera. Existe outra escada no vértice oposto, gémea 

da escolhida por nós. Terão sido construídas entre 1553 e 1570, sob as orientações de 

Diogo de Torralva. 

 

Com base na documentação75 existente, sabemos que o mestre João de Castilho 

tomou a empreitada de construir parte do Convento de Cristo em 1533. Após a sua 

morte em 1553 foi substituído por Diogo de Torralva, nomeado mestre-de-obras, que 

por ordem de D. João III, teve a incumbência, entre outras, de reconstruir o Claustro 

Principal por cima do anterior iniciado por João de Castilho.  

 

A escada em caracol, de rotação dextrógira, insere-se numa caixa cilíndrica com 

2,38 metros de diâmetro, tem vinte e seis degraus no total, com dez por espira. O olho 

tem 33 cm de diâmetro, a moldura 20,5 cm e a aresta do degrau tem 82 cm. Devemos 

referir que encontrámos variações nas dimensões dos vários degraus do caracol que 

oscilavam entre mais ou menos 5 milímetros, o que considerámos praticamente 

desprezível. O espelho tem 20,75 cm de altura com tolerância de mais ou menos 2 

milímetros. O cobertor tem de comprimento perimetral exterior 75 cm. Para a recolha 

desta informação recorremos a uma fita métrica, a um paquímetro com escala até meia 

décima de milímetro e a um medidor de distâncias de tecnologia laser com grau de 

precisão de mais ou menos 3 milímetros em 60 metros. 

 

                                                           
75 VITERBO, Francisco de Sousa - Dicionário Histórico e Documental dos Architectos, Engenheiros e 
Construtores Portugueses ou a serviço de Portugal. Lisboa : Imprensa Nacional, 1899, Vol. I, pp. 191-
193. 
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Se compararmos com as proporções de Vandelvira, que aconselha dividir o 

diâmetro em seis e depois em doze partes, para um diâmetro de 2,38 metros teríamos 

unidades de 79,3 cm para a aresta do degrau, 19,8 cm para a moldura e 39,6 cm para o 

olho. Podemos constatar que o nosso caracol tem o degrau um pouco maior (2,7 cm), a 

moldura está muito próxima dos cânones de Vandelvira e o olho tem menos 6,6 cm. 

Embora com estas diferenças, podemos afirmar que as proporções do caracol de Tomar 

estão relativamente próximas das que estão no manuscrito de Vandelvira. A grande 

diferença quanto a nós, está no comprimento perimetral - cerca de 3,5 vezes maior - e na 

altura do degrau que, para Vandelvira teria apenas meio pé, o que corresponde a 10,4 

cm, enquanto a escada de Tomar tem praticamente o dobro. As dimensões do degrau 

nacional parecem-nos muito mais razoáveis do ponto de vista do seu lançamento, 

tornando a subida ou descida mais comoda, equilibrada e natural. Se pensarmos que o 

modelo de Vandelvira tem como medida máxima na face do degrau um pie, ou seja 20,8 

cm, a meio do degrau pouco espaço sobra para se apoiar o pé. Por isso temos algumas 

dúvidas se Vandelvira terá alguma vez projectado um caracol de Maiorca com as 

proporções veiculadas no manuscrito. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106 - Molde do degrau do caracol modelo de Maiorca, existente no vértice Nordeste do 
Claustro de D. João III no Convento de Cristo em Tomar. À direita, o perfil do friso do focinho 
do degrau. Ricardo Delgado (2013). 
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Após a recolha de todas as informações métricas, realizámos o molde que daria 

origem ao degrau módulo. Como uma espira tem 10 degraus, cada degrau tem um 

ângulo ao centro de 36º. As linhas a traço interrompido vermelho e o desenho da 

moldura (a vermelho) que correspondem ao molde da face inferior do degrau, é rodado 

no sentido directo 36º de modo que a recta a coincida com a recta b ficando assim 

completo o molde do degrau. Esses pares de segmentos de recta paralelos determinam a 

zona de sobreposição dos degraus sucessivos. 

 

Para o talhe, julgamos que a metodologia usada por Vandelvira nos seus 

exemplos se pode aplicar também neste caso. Não temos elementos documentais que 

nos permitam afirmar tal, mas sendo exequível, desse modo, pomos essa hipótese como 

provável. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 - Modelação digital 3D do caracol em comparação com a fotografia da original. 
Ricardo Delgado (2015 e 2013). 
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Esta escada em caracol apresenta uma particularidade estrutural que julgamos 

pertinente referenciar, pois não encontrámos mais nenhum exemplar, tirando a outra 

gémea do mesmo claustro: não está embutida na parede da torre, apoiando-se apenas na 

moldura central, numa tira de 2 a 3 cm de sobreposição entre os degraus e sobre um 

friso que está lavrado no paramento da torre e que se desenvolve helicoidalmente 

segundo as espiras da escada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108 - Friso de apoio dos degraus na parede da torre. Junta entre o degrau e a parede 
preenchida com argamassa. Fotos de Ricardo Delgado (2008). 
 
 

 

Ao fundo da Capela-mor da Igreja de Santa Maria de Belém existem duas 

escadas em caracol do modelo de Maiorca, uma em cada canto, sendo a da esquerda 

apenas de um lanço, ligando uma passagem por trás do altar até à outra escada da 

direita. Esta leva-nos até ao terraço da Capela-mor.  
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Apresentamos este caracol, por ter algumas semelhanças significativas com o de 

Tomar, que veremos já adiante. Enquanto as escadarias de Tomar se encontram abertas 

aos visitantes, em local de destaque no claustro, as de Belém estão confinadas em torres 

fechadas ao público e têm um carácter simplesmente utilitário. Daí, serem de traça mais 

singela e menos exuberante, mas igualmente de grande rigor geométrico, quer no traço 

quer no talhe. 

 

Insere-se numa torre com 2,20 metros, é de rotação dextrógira, tem setenta e seis 

degraus no total, com dez por espira tal como as de Tomar. O olho tem 16 cm de 

diâmetro, a moldura 15 cm e a aresta do degrau tem 87 cm. O espelho tem 21,5 cm de 

altura com tolerância de mais ou menos 2 milímetros. O cobertor tem de comprimento 

perimetral exterior 69,1 cm. Podemos ver que, em relação às dimensões apenas 

podemos estabelecer comparação com as de Tomar, entre o número de degraus por 

espira e a altura do espelho. Aparentemente as outras dimensões são diferentes, mas se 

somarmos o comprimento da aresta do degrau com a moldura 87 + 15= 102 cm obtemos 

uma medida muito próxima da mesma soma no caracol de Tomar 82 + 20,5=102,5 cm 

havendo uma diferença de 5 milímetros, o que se pode considerar dentro das tolerâncias 

e variações encontradas. O olho da escada de Belém é mais pequeno no seu diâmetro 17 

cm. 

 

Após as medições registadas passámos ao desenho da planta do degrau 

[Fig. 109] e à representação do seu molde, tal como fizemos com o degrau da escada de 

Tomar. Devemos também referir que os degraus desta escadaria estão embutidos na 

parede da torre. Embora tenha sido possível perceber o encastrado pelas juntas entre os 

degraus e a parede cilíndrica pela ausência da argamassa, não conseguimos medir a 

profundidade do embutido. No nosso desenho, a tracejado, essa parte foi acrescentada 

ao molde, cujas dimensões ficaram ao nosso critério, o que deverá ser entendido apenas 

como indicador dessa solução estrutural. Justificaremos mais adiante a nossa opção. 
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Figura 109 - Molde do degrau do caracol modelo de Maiorca, existente no vértice sul da Capela 
de Santa Maria de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos. Ricardo Delgado (2013). 
 

 

Para o talhe deste degrau, tal como no exemplo anterior, o procedimento 

indicado por Vandelvira, que na realidade é um misto do método à esquadria na fase 

inicial do desbaste do bloco, com o método directo ou por moldes na fase final do talhe 

da moldura e do intradorso, foi provavelmente o que se aplicou. No molde que 

determinámos, o contorno da moldura, que está representado a vermelho, corresponde à 

face inferior do degrau. Após uma rotação de 36º no sentido directo desse molde, ou 

seja, após uma rotação do molde até a linha r ficar coincidente com a linha s, temos a 

posição final da moldura na face superior do degrau, após o movimento helicoidal 

subjacente à escada em caracol.  

 

Como se pode constatar, o desenho da moldura destes degraus é mais simples 

em termos de geometria do que o de Tomar. Isto deve-se, como já foi referido, ao seu 

confinamento para uma zona reservada, e pelo seu carácter de escada de serviço. Além 

disso, pela quantidade de degraus, o talhe de uma moldura muito elaborada, iria atrasar 

a construção da escadaria, assim como encarecer o seu custo. 
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Figura 110 - Modelação digital 3D do caracol sul da Capela-mor da Igreja de Santa Maria de 
Belém. Ricardo Delgado (2015). 
 
 

 

Ao compararmos os moldes dos dois degraus [Fig. 111], sobrepondo-os fazendo 

coincidir o centro da rotação e tendo em consideração que foi acrescentado um friso ao 

focinho do degrau de Tomar e uma porção de cilindro perimetral76 ao de Belém, 

podemos afirmar que os moldes são muito semelhantes. Fazendo pequenas alterações 

nos raios das molduras, em função diâmetro da torre, diríamos que os moldes tiveram a 

mesma matriz, ou, pelo menos, quem os projectou e lavrou foi a mesma equipa de 

mestres e canteiros. Sabemos que Diogo de Torralva77 deixou a campanha de Tomar em 

1556, para ir trabalhar na obra da Capela-mor da Igreja de Santa Maria de Belém, tendo 

sido acompanhado pelos canteiros que com ele trabalharam em Tomar. Era natural 

levarem consigo as suas ferramentas, instrumentos e moldes78.   

 
                                                           
76 Fizemos conscientemente o acrescento de modo a que o raio total do degrau de Belém ficasse igual ao 
de Tomar, o que não é descabido, se pusermos a hipótese dos moldes terem sido levados de um 
monumento para o outro em 1565. 
77 SERRÃO, Vítor - O Renascimento e o Maneirismo, Lisboa, Presença, 2003, p. 186. 
78 TRINDADE, António Oriol - “Sobre a génese e a geometria das escadas em caracol do século XVI em 
Portugal: o processo conceptual” In ARTIS - REVISTA DO INSTITUTO DE HISTÓRIA DA ARTE 
DA FACULDADE DE LETRAS DE LISBOA, n.º 7-9, 2009, pp 103-104. 
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Figura 111 - Comparação por sobreposição dos moldes dos degraus do caracol do Claustro de 
D. João III (a preto) com os degraus do caracol da Capela-Mor da Igreja de Santa Maria de 
Belém (a vermelho). Ricardo Delgado (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 112 - Modelação digital 3D do caracol em comparação com a fotografia da original. 
Pormenor. Ricardo Delgado (2015 e 2013). 
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5.3. Capialçados 

 

Denomina-se capialçado, ou arrière-voussure, ao elemento construtivo que 

cobre um vão, uma porta, ou uma janela, em que o intradorso é ascendente ao mesmo 

tempo que é ampliada a passagem entre os paramentos. A planta é geralmente 

trapezoidal, cujo lado maior corresponde ao interior de um espaço e tem como principal 

função permitir a entrada de mais luz. A superfície do capialçado apoia-se em duas 

directrizes, uma em cada face da parede que atravessa, e normalmente são diferentes em 

tamanho e na forma. O caso mais comum tem como directriz, na parede exterior, um 

segmento de recta, que adquire a forma de um lintel. A directriz do paramento interior é 

geralmente um arco de circunferência, um arco abatido ou um outro tipo de curva. 

Sendo diferentes, a transição entre estas duas directrizes resulta numa superfície 

empenada (ver 2.7. Superfície regrada empenada de três directrizes ou capialçado de 

arco, capítulo 2).  

 

De entre as várias variantes de capialçados destacamos como casos notáveis, 

cuja designação provém do local onde foram construídos pela primeira vez, os 

seguintes: 

 

- o Capialçado de Marselha, que tem duas directrizes curvas em que a exterior é 

uma semicircunferência e a interior é um arco de circunferência ou um arco abatido 

[Fig. 113]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 113 - Capialçado de Marselha. Ricardo Delgado (2015). 
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- o Capialçado de Montpellier, semelhante ao anterior mas a directriz interior é 

um segmento de recta [Fig. 114]. 

 

 

      

 

 

 

 

 
Figura 114 - Capialçado de Montpellier. Ricardo Delgado (2015). 

 
 

- o Capialçado de Santo António, cuja directriz exterior é um segmento de recta 

com a mesma cota do centro da semicircunferência directriz interior [Fig. 115]. Pode ser 

visto o primeiro exemplar construído na Porta de Santo António em Paris, projectado 

pelo arquitecto Thibault Métezeau (1533-1596). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 115 - Capialçado de Santo António. Ricardo Delgado (2015). 
 

 Também se podem construir capialçados com o intradorso plano, em que a 

transição se faz segundo um plano de rampa, com suporte em duas directrizes rectas 

paralelas, de comprimentos e cotas diferentes. 

 

O caso mais frequente, como já referimos, é o capialçado com a sua superfície 

gerada pelo movimento de uma recta geratriz, que se desloca sempre apoiada nas duas 

directrizes, gerando assim uma superfície regrada empenada. Na realidade, em termos 
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construtivos, a directriz curva está assente no paramento interior configurando-se como 

um arco, mas a directriz recta não se encontra exactamente no paramento exterior, 

estando alguns centímetros recuada para o interior, fazendo com que a superfície do 

capialçado não se desenvolva até ao paramento exterior, pois acaba na directriz recta e, 

partir desta, desenvolve-se segundo um plano horizontal, assumindo o papel da face 

inferior de um pequeno lintel, até à parede exterior. Esta solução tem duas razões: a 

primeira é a de evitar arestas vivas, com ângulos muito agudos no talhe da pedra, que 

pela sua fragilidade, correriam o risco de se quebrar facilmente, o outro motivo é para 

criar uma pequena superfície plana horizontal onde é mais fácil a colocação e a fixação 

do aro de uma janela ou de uma porta. Os planos das ombreiras são verticais divergentes 

para o interior. 

 

Considerando a estereotomia de um capialçado, este é dividido em aduelas, tal 

como nos arcos, em que as juntas no intradorso não são mais do que posições 

particulares da geratriz durante a geração da superfície. 

 

As duas directrizes do capialçado não são suficientes para definir a regra que 

gera a sua superfície. Será necessário definir uma terceira directriz, ou estabelecer uma 

orientação para o movimento da geratriz. Consoante a escolha das características do 

terceiro elemento director, o corte que irá definir a estereotomia das aduelas, poderá 

assumir duas variantes, tendo sempre presente que, para garantir a sustentação do 

conjunto, o corte das pedras tem que ser feito em cunha e, tanto quanto possível, 

segundo planos. Num primeiro caso, é definido um plano director ao qual as geratrizes 

se manterão paralelas durante o seu movimento apoiado nas duas directrizes lineares. 

Esse plano director é geralmente perpendicular à directriz recta. Se considerarmos esta 

fronto-horizontal, então o plano director será de perfil. Assim, as geratrizes serão rectas 

de perfil. 

 

Como os leitos das aduelas se querem em cunha, as geratrizes do extradorso, 

também de perfil, terão que estar consequentemente desfasadas das geratrizes do 

intradorso. As superfícies curvas do capialçado assim geradas, são conóides rectos. Este 

tipo de arrière-voussure é raramente utilizado em estereotomia da pedra. 
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A situação mais vulgar e amplamente praticada em arquitectura, considera uma 

terceira directriz recta perpendicular ao plano dos paramentos. Como estes são 

normalmente representados segundo planos frontais, tal recta directriz será de topo e 

deve estar no plano de perfil que determina a simetria do conjunto [Fig. 116 a)]. Essa 

terceira directriz, de topo, é a recta onde todos os planos secantes se intersectam. Isto 

quer dizer que os cortes que definem os leitos das aduelas são todos de topo e que as 

juntas ficam coincidentes na projecção vertical, o que facilita o seu traçado. Além disso, 

o corte produz aduelas em forma de cunha. Como os planos de topo são projectantes 

verticais, todos os leitos são figuras planas poligonais, pois todas as juntas resultam em 

segmentos de recta, tanto nas testas planas, como nas superfícies do intradorso e 

extradorso, pois são geratrizes dessas superfícies. Fazendo um simples rebatimento dos 

planos de topo, cuja metodologia já era conhecida no século XVI79, determinam-se os 

moldes dos dois leitos de uma aduela. As testas, por serem planas e representadas de 

frente, estão em verdadeira grandeza, não sendo necessário qualquer tipo de operação 

geométrica auxiliar para construir o seu molde, bastando um simples decalque. 

 

A superfície do intradorso, tal como a do extradorso, é empenada, isto é, não é 

possível planificá-la sem a sujeitar a deformações. Por vezes este tipo de capialçado, 

que designaremos por capialçado em arco ou de três directrizes, é confundido com o 

capialçado conóide [Fig. 116 a)]. Para se detectar a diferença, basta reparar se as juntas 

são divergentes no primeiro tipo, ou se são paralelas no segundo caso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 A metodologia do rebatimento de um plano de topo em torno de uma charneira de topo, embora não 
explicitamente explicada como nós a conhecemos hoje, foi publicada, pela primeira vez, por Philibert de 
L’Orme no seu tratado como já tivemos ocasião de o referir. 
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Figura 116 - Capialçados: a) de 3 directrizes sendo uma de topo t. b) conóide com plano director 
de perfil . Ricardo Delgado (2015). 
  
 

 

Philibert de L’Orme, no seu tratado, aborda a questão do capialçado, 

descrevendo as suas características formais e as vantagens da sua utilização, 

nomeadamente em caves e adegas, locais normalmente escuros, que este tipo de 

abertura podia trazer ao facilitar a entrada de mais luz. Apresenta dois desenhos 

[Fig. 117], sobre os quais evita fazer grandes discursos, referindo-se ao primeiro pelas 

seguintes palavras: 

 

“(...) sans autrement la décrire, car elle sera facile de connaître à ceux qui ont 

commencement de la pratique, et industrie du compas, par le moyen des traits 

que vous avez vu ci-devant (...)”80. 

 

Tratam-se de dois capialçados, um do tipo Marselha [Fig. 117 à esquerda] e 

outro dentro da classe dos capialçados de três directrizes [Fig. 117 à direita]. Em relação 

a este, em que uma abertura é recta e outra em “anse de panier (ainsi que les ouvriers 

                                                           
80 DE L’ORME Philibert - op. cit., fl. 63 v. “(...) sem no entanto a descrever, porque será fácil de a 
compreender para aqueles que iniciaram a prática e a indústria do compasso pelos traçados aqui 
apresentados anteriormente (...)”. [Tradução livre].  
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l’appellent)”81, diz que devem ser construídos nas caves e pisos inferiores, pois 

aguentam as grandes massas de pedra sem o perigo da argamassa sair das juntas o que 

podia provocar a queda de algumas pedras. Faz cortes de frente no capialçado, 

rebatendo as secções para mostrar a curvatura do intradorso em vários afastamentos, 

assim como determina com uma vista auxiliar de perfil, a verdadeira grandeza das 

juntas do intradorso. Desta forma terá elementos suficientes para determinar os moldes 

necessários para aparelhagem das respectivas aduelas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 117 - Philibert de L’Orme - Capialçado de Marselha, fl. 64 e Capialçado em arco, fl. 64v. 
 
 

Vandelvira, por sua vez, apresenta dois tipos de capialçados. O primeiro grupo é 

constituído por uma série de variações de passagens de intradorso plano a que ele 

designa por “capialzados a regla”82. O segundo grupo, a que José C. Palacios classifica 

como conóide83, quanto a nós erradamente pois as geratrizes não são paralelas a um 

plano director, a que Vandelvira chama “Capialzado en puerta quadrada”84, onde inclui 

sete exemplos fazendo variações na curvatura da directriz curva, ou tornando o seu 

paramento curvo.  

 

 

                                                           
81 Ibid., fl. 64 v. “em asa de cesto (como lhe chamam os operários)”. 
82 VANDELVIRA, Alonso de - op. cit., fl. 43 v. 
83 PALACIOS, José - Trazas y cortes de canteria en el renacimiento español. Madrid :  Ministerio de 
Cultura – Direccion Geral de Bellas Artes y Archivos, 1990, p. 99. 
84 VANDELVIRA, Alonso de - op. cit.., fl. 46 r. 



196 

“Los capialzados todos son por robos (...)”85 começa Vandelvira, querendo dizer 

com isto que se conseguirá talhar as aduelas dos capialçados pelo método à esquadria. 

Para isso necessitamos dos moldes das testas, que não apresentam qualquer dificuldade 

e das plantas, ou seja de uma projecção auxiliar do intradorso que é curvo e cujos 

quatro vértices não são complanares. Eventualmente, determinam-se os moldes dos 

leitos ou saltarreglas, não sendo essa operação obrigatória, no entender do autor. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 118 - VANDELVIRA, Alonso de - Libro de trazas de cortes de piedras, fl. 46 v. 
“Capialzado en puerta cuadrada”. 
 

 

Para a construção do alçado e da planta do capialçado [Fig. 118], Vandelvira 

começa por desenhar a linha horizontal que separa as duas vistas. Concluído o contorno 

trapezoidal da planta, a partir do ponto médio da sua base, traça o arco correspondente 

ao intradorso com extremos nos vértices do trapézio, deixando ao nosso critério o raio 

do arco correspondente ao extradorso, que é concêntrico com o primeiro. Em seguida 

divide o arco do intradorso em partes iguais e em número impar, fazendo o mesmo no 

segmento fronto-horizontal da planta de maior afastamento. A partir do centro dos arcos 

traça as rectas que passam nas divisões do arco prolongando-as até ao outro de maior 

                                                           
85 Ibid., fl. 46 v. “Os capialçados são todos por roubos (...)”. [Tradução livre]. 
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raio, ficando assim estabelecidas as juntas das testas das aduelas, que são segmentos de 

recta de frente. Esta operação tem subjacente a utilização de um feixe de planos de topo, 

todos concorrentes com a recta de topo que contém o centro dos arcos, que intersectam 

os paramentos e a espessura da parede, definindo assim as aduelas do capialçado. 

 

Como se pode perceber, esta construção leva à definição de um capialçado de 

três directrizes: uma curva e duas rectas, sendo uma de topo e outra fronto-horizontal. A 

partir da construção descrita, Vandelvira, com auxílio de linhas de chamada, traça as 

projecções horizontais das juntas do intradorso. Depois de concretizado todo este 

traçado, determina as plantas do intradorso da primeira aduela recorrendo a um 

processo de triangulação e transferência de medidas, a partir das diagonais do 

quadrilátero empenado definido pelos vértices do intradorso. A partir das verdadeiras 

grandezas das juntas do intradorso assim determinadas, determina o ângulo que estas 

fazem com as juntas da testa (saltarreglas), que serão marcados nas faces do prisma 

envolvente da aduela. 

 

O desbaste da pedra é feito pelo método à esquadria com auxílio dos moldes das 

testas, de saltarrelgas e, para desbastar a face do intradorso ou do extradorso, usa uma 

régua, que se apoiará na curva da testa e no respectivo segmento de recta da outra 

directriz. Estas duas linhas directrizes estão riscadas nas faces de frente opostas.      

 

No Convento de Cristo, em Tomar, existem inúmeros capialçados deste tipo 

aplicados em janelas, portas e transições entre espaços. Muitos deles, principalmente os 

que cobrem as janelas, só têm o intradorso à vista, pois os paramentos foram rebocados 

e pintados, escondendo a pedra das testas. Noutros casos encontrámos capialçados em 

que era visível toda a testa do arco. Quando isso acontecia, encontrámos alguns 

exemplos em que pudemos perceber que o talhe do extradorso ficou em tosco, pela 

irregularidade da pedra que estava à vista. 

 

A divisão dos capialçados que encontrámos foi sempre feita em número impar 

de aduelas, havendo uma pedra de fecho central bem definida. No entanto, essa divisão 



produziu quase sempre aduelas de tamanhos diferentes, mas simétricos em relação à 

pedra de fecho. 

 

Apesar da quantidade de capialçados, embora todos do mesmo tipo, não 

encontrámos um modelo uniforme, apresentados todos algumas diferenças entre eles. 

Por isso, iremos mostrar a evolução do talhe das aduelas de um capialçado, 

representativo da maioria dos que nos foi possível observar.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 119 - Alguns exemplo
Fotos de Ricardo Delgado (2011
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produziu quase sempre aduelas de tamanhos diferentes, mas simétricos em relação à 

Apesar da quantidade de capialçados, embora todos do mesmo tipo, não 

modelo uniforme, apresentados todos algumas diferenças entre eles. 

Por isso, iremos mostrar a evolução do talhe das aduelas de um capialçado, 

representativo da maioria dos que nos foi possível observar. 

Alguns exemplos dos capialçados encontrados no Convento de Cristo em Tomar. 
Fotos de Ricardo Delgado (2011-2013). 

produziu quase sempre aduelas de tamanhos diferentes, mas simétricos em relação à 

Apesar da quantidade de capialçados, embora todos do mesmo tipo, não 

modelo uniforme, apresentados todos algumas diferenças entre eles. 

Por isso, iremos mostrar a evolução do talhe das aduelas de um capialçado, 

Convento de Cristo em Tomar. 
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Figura 120 - Projecções ortogonais de um capialçado exemplo. Determinação dos moldes das 
testas A e B e dos leitos C e D de uma aduela. Ricardo Delgado (2015).  
 

 

A partir das projecções ortogonais do capialçado86, determinam-se os moldes 

que irão servir para o talhe das aduelas. Como se utilizará o método à esquadria serão 

determinados os moldes das testas e dos leitos. Na [Fig. 120] usaremos como exemplo a 

segunda aduela da direita referenciada com a letra A. As testas A e B dão-nos os 

respectivos moldes directamente a partir da projecção vertical da aduela. Para os moldes 

C e D dos leitos, faz-se o rebatimento dos planos de topo secantes que os contêm. 

Através de uma rotação em torno de um eixo de topo, rodam-se os planos até ficarem 

horizontais. Basta levar os vértices das juntas dos leitos para os respectivos planos 

rebatidos em projecção vertical. Na projecção horizontal, representando o movimento 

de rotação de cada vértice segundo linhas perpendiculares à charneira (não 

representadas), quando estas intersectam as linhas de chamada da projecção vertical, 

determinam os vértices dos moldes C e D em verdadeira grandeza (a vermelho). 

                                                           
86 Tanto De L’Orme como Vandelvira, sempre que representavam este tipo de capialçado, invertiam a 
planta de modo a fazer coincidir o lado maior do trapézio com a corda do arco da testa (v. Fig 117 à 
direita e Fig. 118). Julgamos que esta opção tinha a ver com a necessidade de poupança de espaço na 
superfície onde desenhavam e por economia de traçado.    
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c)

b)

d)

a)

Define-se o prisma envolvente com as faces horizontais, de perfil e de frente 

[Fig. 121.a)]. Sobre as faces frontais, decalcam-se os respectivos moldes A e B das 

testas e procede-se ao desbaste da pedra, seguindo a orientação dos planos de topo que 

deram origem à divisão do capialçado em várias aduelas [Fig. 121.b)]. Após este 

desbaste, os moldes dos leitos já podem ser decalcados nas respectivas faces de topo 

entretanto talhadas [Fig. 121.c)]. Como as superfícies do extradorso e intradorso são 

empenadas regradas, não é possível obter o seu molde rigoroso resultante de uma 

planificação. Pelo facto de serem regradas, o canteiro utiliza uma régua como 

instrumento de aferição. Se o intradorso ou o extradorso estiverem correctamente 

lavrados, a régua bitola ao apoiar-se nas suas superfícies paralelamente aos leitos irá ter 

contacto com toda a superfície desde a testa A até à testa B, assumindo em cada posição 

a função de geratriz [Fig. 121.d)].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121 - Talhe de uma aduela do capialçado pelo método à esquadria. Ricardo Delgado 
(2015). 
 

 

 



201 

O processo deve repetir-se para as outras aduelas. Pode-se perceber a vantagem 

de fazer a divisão do capialçado em partes iguais. A determinação dos moldes tornava-

-se mais rápida e, consequentemente, mais económica, pois os moldes utilizados para as 

duas aduelas da esquerda, por exemplo, serviriam para as duas aduelas da direita, 

bastando para isso inverter o molde. No saimel, o leito inferior horizontal já se encontra 

em verdadeira grandeza na projecção horizontal do capialçado. 

 

Para uma mais rigorosa lavra das aduelas, o mestre canteiro podia utilizar 

cérceas com a curvatura do intradorso. Neste tipo de superfície é fácil compreender que 

a curvatura não é sempre igual, pois vai variando desde a testa em arco até à testa recta. 

Para isso, o arquitecto teria que recorrer novamente aos seus conhecimentos 

geométricos aplicados às secções planas. Traçam-se planos de frente que cortam as 

juntas dos leitos. Os pontos de intersecção do plano de frente com as juntas do 

intradorso, são levados com linhas de chamada para a projecção vertical para as 

respectivas juntas. A união desses pontos traduz-se numa linha curva, em verdadeira 

grandeza em projecção vertical. Para cada afastamento do plano secante, teríamos 

cérceas diferentes. Na [Fig. 122], considerámos apenas as projecções ortogonais do 

intradorso e um plano de frente secante a meia distância entre as linhas das testas. A 

zona a tracejado corresponde à cércea para confirmação da curvatura do intradorso a 

meia distância entre testas. Philibert de L’Orme rebate sobre o plano horizontal a secção 

plana produzida pelos planos de frente, cujo afastamento corresponde à divisão do 

capialçado em várias fileiras de arcos, devido à espessura do muro (ver Fig. 117 à 

direita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 122 - Determinação da cércea de uma aduela do capialçado num determinado 
afastamento. Ricardo Delgado (2015). 
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Figura 123 - Perspectiva explodida do capialçado que nos serviu de exemplo. Ricardo Delgado 
(2015). 
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5.4. Abóbadas esféricas 

 

Uma abóbada é uma superfície, normalmente curva, que cobre um vão entre 

várias paredes. Esta superfície, em geral de revolução, pode ser simples ou composta. 

No primeiro caso tem por base apenas uma superfície. No caso de ser consequência da 

intersecção de várias superfícies é composta. Quando a abóbada é feita de pedra é 

importante que a sua estereotomia seja rigorosa de modo a que todas as forças 

intervenientes na estabilidade da estrutura, sejam distribuídas de igual forma por todas 

as superfícies, assim como aliviar toda a carga excessiva. De contrário, corre-se o risco 

de se abrirem fendas e de algumas pedras saírem do seu lugar, levando à derrocada da 

abóbada.   

 

Os casos mais importantes encontrados nos edifícios por nós estudados, 

consistem em cúpulas esféricas. Estas abóbadas esféricas, ou de meia laranja, são uma 

estrutura baseada numa superfície esférica, que é cortada pelo seu equador e apoiada em 

paramento cilíndrico ou num anel circular que depois transita através de pendentes para 

paredes planas. O extradorso pode ou não ser coberto com telha, sendo comum a sua 

ocultação. 

 

Tanto o intradorso como o extradorso são superfícies curvas de dupla curvatura, 

isto é, um plano tangente a essas superfícies só tem em comum com elas o ponto de 

tangência. Isto leva-nos à impossibilidade de planificação da face interna ou externa de 

uma cúpula esférica. Deste modo, não é possível construir moldes, rígidos ou flexíveis, 

que se possam apoiar ao intradorso e ao extradorso, de forma uniforme e rigorosa. 

 

No caso das outras quatro faces de cada aduela, o seu corte é feito de modo que 

seja possível construir moldes rigorosos. Para que isso seja realizável, o corte é feito 

com base em superfícies planificáveis. Planos verticais, que contenham o eixo vertical 

da superfície esférica base, seccionam a cúpula segundo linhas complanares. A 

superfície dos leitos é gerada pela intersecção entre a cúpula e superfícies cónicas de 

revolução circular cujo vértice está sobre o eixo vertical da superfície esférica. Sendo 



ambas as superfícies de revolução circular, a linha de intersecção é uma

que no caso concreto de cúpula esférica, é um paralelo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 124 - Determinação dos leitos e das juntas das aduelas de uma cúpula esférica com a 
utilização de planos verticais e superfícies cónicas. Ricardo Delgado (2015).

 

 

Se para os leitos e juntas das aduelas o problema estaria resolvido no que diz 

respeito a moldes, cérceas ou 

talhe teria que se referenciar em superfícies auxiliares inscritas ou circunscritas na 

superfície esférica base. 

 

Philibert de L’Orme

resolve o seu aparelho de forma pouco usual.

nenhum exemplar. Trata-se de uma cúpula cujas aduelas são determinadas com base 

numa hélice esférica. Dada a raridade desta solução, não nos iremo

 

Em contrapartida, Vandelvira

uma série de cúpulas, entre elas a “capilla redonda en vuelta redonda”

corresponde à cúpula esférica, arquétipo

 

“Esta capilla es principio y dechado de todas las capillas romanas porque así 

como en el romano los arcos son redondos(...)”

                                                          
87 VANDELVIRA, Alonso de - Libro de Trazas de Cortes de Piedras
88 Ibid. fl. 60 v. “Esta capela é o princípio e
no romano, os arcos são redondos(...)”. [Tradução livre
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ambas as superfícies de revolução circular, a linha de intersecção é uma

que no caso concreto de cúpula esférica, é um paralelo.  

Determinação dos leitos e das juntas das aduelas de uma cúpula esférica com a 
utilização de planos verticais e superfícies cónicas. Ricardo Delgado (2015). 

Se para os leitos e juntas das aduelas o problema estaria resolvido no que diz 

s, cérceas ou biveau planos, no caso do intradorso e extradorso, o seu 

talhe teria que se referenciar em superfícies auxiliares inscritas ou circunscritas na 

Philibert de L’Orme, no seu tratado, apresenta uma abóbada esférica, mas 

u aparelho de forma pouco usual. No caso português não encontrámos 

se de uma cúpula cujas aduelas são determinadas com base 

numa hélice esférica. Dada a raridade desta solução, não nos iremos debruçar sobre ela.

Em contrapartida, Vandelvira apresenta um estudo sistemático e completo sobre 

uma série de cúpulas, entre elas a “capilla redonda en vuelta redonda”

corresponde à cúpula esférica, arquétipo de este tipo de abóbada clássica. 

“Esta capilla es principio y dechado de todas las capillas romanas porque así 

como en el romano los arcos son redondos(...)”88 

                   
Libro de Trazas de Cortes de Piedras, [1578-1589], fl. 60

fl. 60 v. “Esta capela é o princípio e o exemplo de todas as capelas romanas porque assim, como 
no romano, os arcos são redondos(...)”. [Tradução livre]. 

ambas as superfícies de revolução circular, a linha de intersecção é uma circunferência, 

Determinação dos leitos e das juntas das aduelas de uma cúpula esférica com a 

Se para os leitos e juntas das aduelas o problema estaria resolvido no que diz 

planos, no caso do intradorso e extradorso, o seu 

talhe teria que se referenciar em superfícies auxiliares inscritas ou circunscritas na 

enta uma abóbada esférica, mas 

o caso português não encontrámos 

se de uma cúpula cujas aduelas são determinadas com base 

s debruçar sobre ela. 

apresenta um estudo sistemático e completo sobre 

uma série de cúpulas, entre elas a “capilla redonda en vuelta redonda”87, que 

da clássica.  

“Esta capilla es principio y dechado de todas las capillas romanas porque así 

, fl. 60 v. 
o exemplo de todas as capelas romanas porque assim, como 
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Com esta afirmação, Vandelvira quer mostrar a importância deste tipo de 

cúpula, que considera o modelo de toda a arquitectura “romana” ou se quisermos, 

formalizadora da arquitectura clássica. 

 

A representação que faz desta superfície [Fig. 125], baseia-se no traçado de 

circunferências concêntricas em E89, em que a metade superior corresponde ao alçado 

da cúpula em meio-corte, e a semicircunferência inferior representa a planta da mesma 

cúpula. Mais uma vez, a economia de traçado e de espaço na superfície do desenho, 

levam a uma extraordinária síntese gráfica. 

 

Depois determina o número de fiadas, que neste caso são quatro. Para isso 

divide a circunferência em sete partes iguais que une ao seu centro, ficando assim 

encontradas as inclinações dos leitos e sobreleitos das aduelas em cada fileira. Em 

estereotomia, esta construção corresponde às intersecções das várias superfícies cónicas, 

com o vértice no centro da semiesfera [v. Fig. 124]. 

 

A sua explicação é suficientemente clara para nos apercebermos de que, para 

determinar os moldes do intradorso, considera superfícies cónicas de revolução, coaxiais 

com a esfera, inscrita na superfície do intradorso. Esta superfície auxiliar, de vértice G 

para a primeira fiada, é depois planificada e a chapa flexível assim desenvolvida, servirá 

para aferir o talhe do intradorso, que assume uma configuração cónica inicialmente, 

transitando depois para esférica com o auxílio de cérceas e biveau. Como a superfície 

cónica auxiliar inscrita na primeira fiada de aduelas é de revolução circular, a sua 

planificação é um sector circular com raio igual ao comprimento das geratrizes da 

superfície cónica. Para efectuar a sua planificação, com centro em G e abertura até B, 

traça-se o arco de circunferência H, que corresponde à transformada do arco do leito 

inferior da aduela. Sem mencionar o seu comprimento nem o ângulo ao centro, 

Vandelvira une o vértice G ao extremo do arco, determinando assim o ângulo do sector 

circular que define a planificação. Desenha-se novo arco de circunferência com centro 

em G e abertura até F, que irá limitar o arco superior da planificação. Fica desta forma 

                                                           
89 Seguimos a nomenclatura de Vandelvira. 
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encontrada a planificação do molde que irá ser aplicado na face do prisma capaz que 

contém a aduela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 125 - “Capilla redonda en vuelta redonda”. VANDELVIRA, Alonso de - Libro de Trazas 
de Cortes de Piedras, [1578-1589], fl. 60 v.  
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biveau

cércea cé
rce

a

A sua explicação demonstra que a operação para a planificação da superfície 

cónica de revolução já era conhecida, embora de forma empírica quanto a nós, pois não 

faz referência ao comprimento do arco H, nem o seu ângulo ao centro. De qualquer 

forma, este comprimento não será relevante se não se pretender um perfeito 

alinhamento nas juntas visíveis do intradorso. Ao chegar ao fim da fiada, talhar-se-ia 

uma aduela maior do que o espaço a preencher, que depois seria desbastada de modo a 

completar o perímetro da cúpula. Seguindo uma metodologia semelhante, repete-se o 

processo para as outras fiadas da abóboda. Cada fiada terá um cone inscrito de altura 

diferente o que resultará numa planificação diferente para cada fiada. 

 

A construção do biveau faz-se a partir do decalque do arco BF, por exemplo, ao 

qual se acrescenta um braço recto orientado segundo a direcção do raio ao centro desse 

arco. Este instrumento era utilizado na vertical para todas as aduelas da cúpula, já que a 

curvatura ao longo dos meridianos se mantém constante. Para a curvatura horizontal dos 

arcos das aduelas ter-se-ia que construir uma cércea para cada paralelo, já que estes vão 

diminuindo de raio à medida que sobem na superfície [Fig. 126].   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 126 - Construção de biveau e cérceas sobre desenho de Vandelvira. Ricardo Delgado 
(2015). 
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A partir dos moldes dos leitos verticais, determinados directamente da projecção 

vertical das aduelas, do biveau, das cérceas e do molde da porção de superfície cónica 

inscrita, para além das fundamentais réguas, ia-se desbastando o prisma envolvente, 

pelo método à esquadria, por exemplo, até se chegar à sua estereotomia final. É 

importante referir que, ao longo do talhe da pedra, é necessário conferir constantemente 

a curvatura do intradorso. Em relação ao extradorso, como na maioria dos casos fica 

oculto, o seu talhe poderia ser menos rigoroso. 

 

Na Capela das Onze Mil Virgens, em Alcácer do Sal, podemos admirar uma 

cúpula esférica, construída com mármore de Estremoz. De inspiração serliana, de talhe 

rigoroso, segue o modelo romano, ou clássico. Insere-se num espaço de planta 

quadrada, em cujos paramentos se abrem arcos de volta perfeita. Trata-se de um espaço 

sepulcral, já que aí descansam os restos mortais de Dom Pedro de Mascarenhas (1500-

1556) e das suas duas mulheres: Dona Filipa Henriques (f. 1530) e D. Helena 

Mascarenhas mentora da construção da Capela.  

 

Com cerca de 5,15 metros de diâmetro está dividida em 24 partes iguais, que 

dividem as sete fiadas de aduelas segundo planos verticais. Ao contrário da maioria das 

cúpulas esféricas, esta apresenta uma particularidade estrutural. É habitual as juntas que 

se desenvolvem ao longo dos meridianos estarem desencontradas em fiadas sucessivas. 

Nas Onze Mil Virgens, as juntas coincidem ao longo de todo o meridiano da cúpula, o 

que não afectou a sua estabilidade. Pela translucidez que se pode observar em dias de 

sol, julgamos que as aduelas terão uma espessura suficientemente fina para aliviarem o 

seu peso sobre as paredes, mas, ao mesmo tempo, a grossura necessária para manter 

toda a cúpula estável. Outra particularidade desta abóbada é o facto de o extradorso 

estar à vista podendo observar-se a partir do exterior do edifício90. Nas faces das 

aduelas, que constituem o intradorso, estão lavrados caixotões nos quais estão inscritos, 

alternadamente, quadrados e círculos. É encimada por lanternim. 

                                                           
90 A Sra. Zelinda Ministro, actual guardiã da Capela da Onze Mil Virgens, disse-nos que a cúpula na 
realidade era constituída por duas cúpulas sobrepostas. Segundo ela, “consta que viram isso quando lá 
foram impermeabilizar as juntas que deixavam passar água”. Não tivemos ocasião de confirmar esta 
informação de forma comprovada. (Conversa tida no dia 26 Jun. 2014). Não nos parece credível a 
existência de duas cúpulas. Para além dos custos que isso acarretaria, a estereotomia das aduelas de 
ambas as cúpulas teria que ser perfeita, de modo a que a exterior assentasse sobre a interior de forma 
exacta.  



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 127 - Cúpula esférica da Capela da Onze Mil Virgens. Vista interior, vista do exterior e 
pormenor dos caixotões. Fotos de Ricardo Delgado (2011 
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Cúpula esférica da Capela da Onze Mil Virgens. Vista interior, vista do exterior e 
pormenor dos caixotões. Fotos de Ricardo Delgado (2011 - 2014).  

Cúpula esférica da Capela da Onze Mil Virgens. Vista interior, vista do exterior e 
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Outro grupo de variantes de cúpulas semiesféricas apresentadas por Vandelvira é 

a cúpula esférica de nervuras ou de artesões91. Trata-se de uma abóbada do mesmo tipo 

da anterior mas as aduelas estão separadas por nervuras de perfil medieval onde se 

apoiam. Essas nervuras criam uma estrutura em rede ortogonal esférica, cujos espaços 

serão preenchidos por aduelas ou caixotões.   

  
 
 
 
 
 
 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 128 - “Capilla redonda por cruceros”. VANDELVIRA, Alonso de - Libro de Trazas de 
Cortes de Piedras, [1578-1589], fl. 63.  

                                                           
91 “(...) cúpula semi-esférica, de cantaria de artersões, que cobre a sala(...)”. MOTA, Luiz - A Ermida de 
Santo Amaro. Lisboa : Grupo de Amigos de Lisboa. 1938. p 24.  
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“ Si esta capilla hubiere de ser artesonada por cruceros, es necesario saber de 

la manera dque se han de repartir los artesones, que sean proporcionados 

(...)”92  

 

Neste exemplo, a maior preocupação de Vandelvira é a divisão da semiesfera de 

modo que o ritmo das nervuras seja proporcional, tanto no sentido ascendente dos 

paralelos como no sentido vertical dos meridianos, até atingir o polo superior da esfera, 

para que o espaço livre onde irão encaixar os caixotões nos dê a ideia de quadrado 

esférico. Para isso, estabeleceu sobre o desenho formal da semiesfera, o número de 

divisões, que corresponderiam aos meridianos, e que são 16. A cota dos paralelos de 

nível não é arbitrária. Para a determinar de modo a conseguir o efeito pretendido, 

Vandelvira faz uma pseudo-planificação de um gomo da superfície correspondente a um 

dezasseis avos da circunferência (à esquerda na Fig. 128). Esta rectificação do 

meridiano central do gomo é dividida em oito partes iguais, para que correspondam no 

total da semiesfera, a dezasseis partes, tantas quanto o número de meridianos. Essa 

divisão é transferida novamente para o contorno vertical da semiesfera (em cima à 

direita) e projectada ortogonalmente sobre a base da cúpula, definindo assim os raios 

das circunferências que correspondem a essa divisão. Quando essas circunferências 

intersectam o sector circular que corresponde ao gomo a planificar, as cordas dos arcos 

resultantes, são transferidas para as oito divisões iniciais do gomo, de modo a ficarem 

perpendiculares ao seu eixo. Unindo os extremos desses segmentos, fica determinada a 

planificação aproximada de um dezasseis avos da semiesfera. 

 

Esta metodologia, seguramente mais complexa do que a planificação do cone de 

revolução, prova que no século XVI, os arquitectos já tinham conhecimentos que só 

mais tarde é que vieram a ser teorizados e abordados de forma abstracta. 

 

Depois de ter o gomo determinado, desenha-se sobre ele os contornos dos 

caixotões (à direita da Fig. 128) onde se inscrevem circunferências tangentes a esses 

contornos. As tangentes, superior e inferior, a estas circunferências correspondem ao 

paralelos da divisão superior e inferior, de cada nervura horizontal da estrutura reticular 

                                                           
92 VANDELVIRA, Alonso de - Op. cit., fl. 62 v. 
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esférica. Após a sua transferência para o contorno vertical da semiesfera, projectam-se 

essas divisões em projecção horizontal, determinando assim os raios dos respectivos 

paralelos que estruturam horizontalmente as nervuras. Para se preparar os moldes das 

nervuras, que são divididas em cruzes, procede-se segundo o mesmo princípio que se 

utilizou na cúpula semiesférica anterior. 

 

Neste tipo de abóbadas, as nervuras deverão ser divididas idealmente a meia 

distância entre o cruzamento dos paralelos com os meridianos. Dadas as sucessivas 

transferências de medidas, tiradas sobre arcos e levadas para segmentos de recta ou 

vice-versa, vão-se introduzindo falhas de rigor no processo, que alteraram o resultado 

final.  

 

Pensamos que as exposições, quer de De L’Orme, quer de Vandelvira, têm um 

carácter mais pedagógico do que prático. Cabe ao canteiro, com a sua experiência, fazer 

pequenos acertos e correcções durante o talhe da pedra. 

 

Encontrámos várias cúpulas com algumas semelhanças com a que acabámos de 

descrever, nomeadamente quatro no claustro de Dom João III no Convento de Cristo: 

duas que estão nas torres das escadas em caracol que dão acesso ao Terraço da Cera, e 

outras duas nos vértices opostos, que cobrem os espaços cilíndricos sem escadas em 

caracol. Igualmente na Ermida de Santo Amaro em Lisboa, podemos encontrar duas 

cúpulas semiesféricas: uma que cobre a nave, com cerca de 8 metros de diâmetro e 

outra, mais pequena e parcial, na capela-mor com 4,65 metros de diâmetro. 

 

As cúpulas em Tomar, apresentam diâmetros internos entre os 2,32 e os 2,38 

metros. As das torres do terraço estão divididas verticalmente em oito partes iguais, com 

três círculos de nível, rematadas com pequena rosácea com motivos vegetalistas. As 

outras duas, situadas no primeiro piso, nos vértices de escadas em caracol têm as suas 

cúpulas nervuradas divididas em 12 partes iguais verticais com 3 horizontais. O ponto 

mais alto destas cúpulas é decorado também com uma rosácea com motivos 

vegetalistas. Além disso, os espaços entre as nervuras, apresentam caixotões decorados 
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com motivos geométricos. O extradorso destas duas cúpulas está ocultado pelo piso 

superior. As torres dos caracóis têm o extradorso à vista. 

 

A abóbada esférica que cobre a nave da Ermida de Santo Amaro em Alcântara 

está dividida em doze meridianos igualmente distribuídos ao longo do seu perímetro 

que descansam sobre pequenas mísulas, ao nível do seu arranque. Apresenta quatro 

paralelos incluindo o seu equador. O paralelo de maior cota remata a cúpula na sua 

intersecção com o lanternim.  

 

A pequena cúpula que cobre a capela-mor, mais pequena, está dividida em nove 

nervuras verticais (meridianos), algumas incompletas por terem sido seccionadas pela 

passagem em arco para a nave, e três paralelos de nível, contando com o equador. No 

paralelo de menor raio está embutida uma rosácea com motivos vegetalistas. No 

exterior, as cúpulas estão cobertas por telha. 

 

Mais uma vez podemos perceber que o arquitecto que projectou a ermida, e a 

equipa de canteiros que a concretizou na pedra, dominavam a arte da estereotomia da 

pedra, como já tivemos oportunidade de referir, quando abordámos o arco de volta 

perfeita em paramento curvo (subcapítulo 5.1.) existente na mesma ermida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129 - Cúpulas nervuradas com caixotões. Claustro de Dom João III no Convento de 
Cristo. Fotos de Ricardo Delgado (2011-2013). 
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Figura 130 - Cúpulas nervuradas. Ermida de Santo Amaro. Fotos de Ricardo Delgado (2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 131 - Perspectiva da estrutura nervurada da cúpula da nave da Ermida de Santo Amaro. 
Conjunto e pormenor. Modelação 3D. Ricardo Delgado (2015). 
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5.5 Abóbada tórica 

 

Apresentamos por fim, um caso que nos parece singular, pois nem De L’Orme 

nem Vandelvira o referem nos seus escritos. Trata-se de uma abóbada tórica [Fig. 132], 

que cobre a passagem da Igreja do Convento de Cristo para o Claustro de D. João III 

[Fig. 133]. A superfície que origina esta abóbada, tem por base uma porção de 

superfície tórica de gola nula (ver 3.5 Superfície tórica, figura 10). Por se tratar de um 

caso único encontrado por nós, considerámos pertinente a sua inclusão neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 132 - Abóbada tórica de transição entre a igreja e o claustro de D. João III, no Convento 
de Cristo. Foto de Ricardo Delgado (2013). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Figura 133  - Convento de Cristo em Tomar. Claustro de D. João III. Detalhe da planta do andar 
superior (redesenhada por Angus MacDonald, 1966, segundo Vieira Guimarães, 1931). 
Destaque nosso. 
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Esta abóbada corresponde a um quarto do hemisfério superior de uma superfície 

tórica de gola nula. A sua geratriz, é uma semicircunferência com 0,90 m de raio, que 

roda uma amplitude de 90 graus em torno de um eixo vertical, que lhe é tangente no 

ponto que corresponde ao paralelo de raio nulo, ou círculo de gola nula.  

   

Não havendo descrições nem traçados sobre a metodologia de abordagem a este 

tipo de abóbada nos tratados analisados, podemos admitir que os desenhos preparatórios 

seguiram, numa primeira fase, caminhos semelhantes aos que eram usados com as 

abóbadas esféricas (ver 5.4. Abóbada esférica, figura 124). Assim, acreditamos, pela 

observação das juntas dos leitos das aduelas, que a sua estereotomia partiu de uma 

representação em dupla projecção ortogonal [Fig. 134], de modo a que, em projecção 

vertical, a geratriz é representada de frente. Partindo da divisão dessa 

semicircunferência em sete partes, aproximadamente iguais, traçou-se, em projecção 

horizontal, arcos de quarto de circunferência com centro na projecção horizontal (e)’ do 

eixo da superfície. Estes arcos horizontais, correspondem, em projecção vertical, aos 

paralelos da superfície tórica que serve de base à abóbada. 

 

Como se viu no capítulo 2 (ver 2.1. Noções gerais sobre superfícies geométricas 

e 2.5. Superfície tórica), esta porção de superfície apresenta uma zona de dupla 

curvatura, entre o paralelo correspondente ao ponto 1, até ao paralelo de maior cota (não 

representado na figura 134). A partir deste paralelo até ao ponto 8, a porção de 

superfície, assim delimitada, é de curvaturas opostas [Fig. 135]. Esta particularidade da 

superfície tórica apresentar duas regiões com tipos de curvatura diferente, tem como 

consequência, numa estereotomia geometricamente correcta, o talhe das aduelas da zona 

de dupla curvatura com a sua concavidade no intradorso, tal como acontece nas 

abóbadas esféricas [Fig. 136 à direita]. Em contrapartida, as aduelas destinadas à região 

de curvaturas opostas serão, na face do intradorso, convexas ao longo dos paralelos dos 

leitos e côncavas no sentido das juntas complanares com o eixo da superfície tórica 

[Fig. 136 à esquerda]. 
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Figura 134 - Representação em dupla projecção ortogonal da porção de superfície tórica de gola 
nula correspondente ao intradorso da abóbada tórica. Ricardo Delgado (2016). 
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
Figura 135 - Indicação das zonas de dupla curvatura e de curvaturas opostas na superfície tórica 
de gola nula. Ricardo Delgado (2016). 
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Figura 136 - Aduelas da abóbada tórica, de zonas de curvatura diferente: à direita, de dupla 
curvatura; à esquerda, de curvaturas opostas. Ricardo Delgado (2016). 

 

 

No exemplar observado, as aduelas que compõem a zona de curvaturas opostas, 

não foram trabalhadas de modo a apresentarem a esperada curvatura geométrica 

rigorosa. De contorno trapezoidal, as suas faces visíveis são praticamente planas, 

aproximando-se o conjunto, a uma cúpula geodésica, composta por polígonos planos, 

que, pela sua dimensão e quantidade, se aproximam da superfície curva.  

 

Na região de dupla curvatura, as aduelas das três primeiras fiadas (entre os 

paralelos 1 e 4) têm a sua face côncava no intradorso, tal como era esperado. Na fiada 

de maior cota (entre os paralelos 4 e 5) as faces das aduelas já são praticamente planas. 

A convexidade própria da zona de curvaturas opostas do intradorso foi conseguida pela 

conjugação diédrica entre cada aduela, em que o ângulo formado pelos polígonos 

adjacentes na mesma fiada é superior a 180º, enquanto o ângulo entre duas faces de 

fiadas sobrepostas é inferior a 180º, de modo a aproximar-se da concavidade real. 

 

Tendo, aproximadamente, como recta comum o eixo de revolução da superfície 

tórica, um conjunto de planos verticais determina, com um ritmo relativamente 

irregular, as juntas das faces verticais das aduelas [Fig. 137]. Julgamos que o mestre que 

projectou esta abóbada, não terá determinado rigorosamente os moldes das aduelas, pois 

pela sua distribuição variável e configuração desigual, percebe-se que houve algum 

trabalho de ajuste do talhe, à medida que a abóbada se ia construindo, recorrendo por 
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6
7

vezes a pequenos retalhos triangulares ou trapezoidais de pedra para colmatar espaços 

que iam surgindo entre as juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 137 - Intradorso da abóboda tórica, com destaque das juntas. Foto de Ricardo Delgado 
(2013). Destaque digital nosso (2016). 
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CONCLUSÃO 
 

 

Chegados ao momento final deste percurso interpretativo de alguns exemplos 

mais complexos da estereotomia renascentista portuguesa, devidamente ilustrada, é a 

hora de fazer um balanço e sintetizar aquilo que procurámos clarificar ao longo desta 

pesquisa. 

 

Numa primeira parte, procurámos caracterizar as superfícies geométricas que 

estariam subjacentes às formas dadas pelos arquitectos nas construções que projectaram 

ou dirigiram. Igualmente, porque nos pareceu importante pela sua directa influência, 

apresentámos, baseados em iconografia, as ferramentas que seriam utilizadas por todos 

os intervenientes na construção de um edifício, no que diz respeito ao emprego da 

pedra, desde a sua extracção até à sua colocação na obra. Não temos dúvida de que os 

instrumentos disponíveis na época condicionavam de alguma forma as decisões 

projectuais. Por fim, ainda na primeira parte, procurámos sintetizar as técnicas que eram 

utilizadas no corte da pedra no período temporal estudado. Não há praticamente registos 

gráficos de como seriam essas técnicas, mas julgamos que não se teriam alterado 

drasticamente ao longo das décadas seguintes.  

 

Devemos referir que, todas as edificações por nós trabalhadas, foram executadas 

antes das primeiras publicações conhecidas, sobre o corte da pedra. Por isso, a análise 

do tratado de arquitectura de Philibert de L’Orme, o primeiro tratado impresso que 

abordou claramente a estereotomia da pedra, e também o estudo do manuscrito de 

Alonso de Vandelvira, talvez o primeiro texto escrito dedicado exclusivamente ao talhe 

da pedra, ambos levados à luz, no terceiro quartel do século XVI, foram fundamentais e 

basilares neste trabalho porque, a partir deles, conseguimos deduzir as técnicas que 

seriam empregues nos estaleiros no período temporal que estudámos. 

 

Numa segunda parte mostrámos alguns exemplos que considerámos notáveis, 

presentes nas obras religiosas cujas características formais se enquadravam no 

movimento renascentista em Portugal. Não pretendemos fazer um trabalho de história 
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da arte. A nossa preocupação foi sempre analisar essas estruturas arquitectónicas do 

ponto de vista geométrico. Reconhecendo as capacidades e as vantagens na utilização 

de softwares de desenho rigoroso e modelação 3D, procurámos, através deles, encontrar 

a geometria subjacente utilizada pelos arquitectos nas suas soluções estereotómicas. 

Julgamos que a reconstituição tridimensional desses exemplos são um instrumento 

fundamental para a compreensão e pesquisa das técnicas empregues pelos canteiros e 

uma futura construção de uma base de dados seria importante para a área do restauro e 

conservação arquitectónica.       

  

É aceite que o Renascimento, enquanto movimento que retoma a estética 

clássica, procura cortar com a corrente tardo gótica e, no caso particular de Portugal, 

com o estilo Manuelino que estava enraizado. No entanto, ao nível do saber e 

habilidades tecnológicas especializadas relacionadas com a construção em pedra, 

podemos considerar, pelo facto das práticas ligadas à cantaria serem transmitidas 

oralmente de geração em geração e pela observação directa, que houve pouca, ou que 

foi lenta, a sua evolução técnica do Manuelino para o Renascimento. Outro ponto de 

vista pode suscitar uma interpretação oposta: a publicação dos primeiros tratados que 

abordam a prática do desenho da estereotomia da pedra, mostram de uma maneira mais 

sistemática que a arte do corte da pedra, poderá ter contribuído para uma rápida 

evolução e adaptação do conhecimento às alterações formais trazidas pelo 

Renascimento. 

 

 Analisando os primeiros escritos deixados por Philibert de De L’Orme e 

passados alguns anos, por Alonso de Vandelvira, que, sem dúvida, conheceu a obra de 

De L’Orme, procurando nalguns casos até repetir as suas lições, podemos perceber que 

em ambos houve uma preocupação, em deixar para as gerações vindouras de arquitectos 

e mestre pedreiros, um conhecimento e um conjunto de práticas que até aí seriam 

secretas. O carácter pedagógico do discurso, perceptível ao longo dos textos por eles 

deixados, contribuiu para este nosso pensamento. Alonso de Vandelvira, filho de 

Andrés de Vandelvira (1505-1575), outro grande arquitecto espanhol do qual terá 

recebido grande parte do seu conhecimento, foi mais longe que De L’Orme, tendo 

ampliado o número de casos particulares, tais como nos arcos, capialçados e cúpulas 
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esféricas, e por ter dedicado todo o seu manuscrito exclusivamente à estereotomia da 

pedra. 

 

No caso português, em que muitos dos mestres e operários especializados em 

cantaria vieram de Espanha, onde este saber estava mais desenvolvido, pensamos que 

nas edificações nas quais houve intervenção desses obreiros, a qualidade da 

estereotomia é inegável, facilmente observável por quem tem conhecimentos nessa área. 

Noutros casos mais modestos, podemos perceber que, por vezes, o que estava em jogo 

era uma construção economicamente mais barata, pela nítida percepção de que não 

houve uma preocupação na geometria empregue na determinação estereotómica das 

pedras, isto porque, provavelmente, seria prática corrente o reaproveitamento de pedras 

já utilizadas em obras anteriores. Noutros casos, o material lítico disponível não 

permitia uma regularidade no tamanho das pedras utilizadas na mesma estrutura 

arquitectónica. Não nos podemos esquecer de que toda actividade ligada à construção 

estava sujeita a condicionantes económicas que influenciavam tanto o projecto como a 

sua envergadura. 

  

Apesar de termos encontrado muitos exemplos em que o saber geométrico não 

transparecia na estereotomia, não podemos negar que, nalguns casos por nós estudados, 

quem os projectou e riscou, dominava a arte da estereotomia.   

 

   Também não temos dúvidas em afirmar que noutros exemplos houve 

reaproveitamento de moldes utilizados em outras obras, já que as equipas de canteiros 

seriam as mesmas. 

 

Se olharmos para algumas soluções propostas, tais como o rebatimento de 

planos de topo, levado à imprensa pela primeira vez por Philibert de L’Orme, ou a 

planificação por aproximação da superfície esférica descrita por Alonso de Vandelvira, 

podemos afirmar que a arte da cantaria foi a raiz de todo um ramo de conhecimento 

ligado à geometria descritiva. A prática mecânica medieval, transforma-se numa técnica 

aplicada, no Renascimento e no Barroco, a par com a geometria projectiva de 
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Desargues. Passado algum tempo, essa técnica aplicada desenvolve-se para uma 

estereotomia mais abstracta e esta na geometria descritiva. 

 

É evidente que algumas noções geométricas espaciais, tais como rebatimentos, 

projecções ortogonais, superfícies regradas planificáveis ou empenadas, eram 

entendidas e dominadas pelos arquitectos e canteiros alguns séculos antes de se chegar à 

sua síntese por Gaspar Monge, já nos finais do século XVIII. Assim, do saber mecânico 

dos anónimos e humildes operários medievais, chegámos a uma ciência que, sem ela, 

dificilmente teria sido possível a Revolução Industrial. 
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