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ARCOS 

          Os construtores da antiguidade dispunham de limitados materiais para fazer suas 
construções. Entre esses materiais tinham a madeira e a pedra. A madeira, pela sua 
pequena resistência e pouca durabilidade não era dos melhores materiais. As pedras 
apesar de difíceis de serem removidas e trabalhadas, apresentavam grande resistência 
a compressão e grande durabilidade. Foram desenvolvidas então, técnicas para melhor 
se aproveitar essas características da pedra. Os etruscos iniciaram e depois os 
romanos aperfeiçoaram a construção de arcos. Conseguem-se vãos muito maiores com 
arcos do que com vigas retas, por isso eles são muito usados na construção de pontes 
e viadutos. Arcos podem vencer vãos de cerca de 300 metros e se forem metálicos 
podem chegar a 550 metros.  

TIPOS DE ARCOS EM ARQUITETURA 

        Os arcos gótico e ogival foram muito empregados nas aberturas das catedrais 
góticas (portas e janelas). Os arcos tudor, otomano, mourisco e ferradura foram 
utilizados nos vãos da arquitetura mourisca (sarracena). O arco ferradura é 
característico da arquitetura árabe na Espanha. Existem muitos outros arcos como: 
arco angular, truncado, poligonal, zig-zag, redondo, escarzano, elíptico, peraltado, 
apontado, carpanel, deprimido côncavo, deprimido convexo, georgiano, ogival 
quebrado, agudo, tudor espanhol, tudor inglês, flamígero, multilobado, angelado e 
florentino.  

1. ARCO ABATIDO: também chamado de arco asa de cesto, arco asa de balaio e 
arco sarapanel. 

  

2. ARCO AVIAJADO: também chamado de arco botante, arco botaréu e arco 
esconso; é um arco que não tem os seus extremos ou pontos de nascença 
sobre a mesma linha horizontal.  
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3. ARCO CAPAZ: é o lugar geométrico dos pontos do plano do qual, um segmento 
é visto sob um mesmo ângulo. 

 

4. ARCO GÓTICO: também chamado de Talão, pela semelhança da moldura deste 
nome. É um arco ogival constituído pela concordância de quatro arcos de 
circunferência, portanto possui quatro centros. 

  

5. ARCO MOURISCO: também chamado de arco árabe e arco ferradura; é o arco 
cuja altura é maior do que a metade do vão ou abertura. 

  

6. ARCO PARABÓLICO: é o arco que se parece com a parábola ou com a catenária. 
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7. ARCO PLENO-CINTRO: também chamado de arco romano; é o arco em que a 
altura, flecha ou raio é igual a metade do vão ou diâmetro. 

 

8. ARCO TUDOR: também chamado de arco gótico inglês. Originou-se no reinado 
de Henrique VII (1485 - 1509), o primeiro rei da dinastia dos tudor. É um arco 
ogival constituído pela concordância de quatro arcos de circunferência: portanto 
possui quatro centros.  

 

9. ARCOS GEMINADOS: arcos reunidos dois a dois por um outro arco maior ou por 
coluna, tendo um capitel comum. 

 

10. ARCO TRILOBADO: 3 arcos compostos por circunferências secantes.  

  

11. ARCO FERRADURA: Composto por dois arcos de círculo. Para ver exemplo do 
arco, clique na figura abaixo. 
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Arco ferradura característico da arquitetura de Sid Bou Said – Tunísia. 
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