
EDUARDO TUFFANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDOS VITRUVIANOS: O DE ARCHITECTURA 

 

(SÃO PAULO: HVF REPRESENTAÇÕES, 1993) 

 

VERSÃO REVISTA E ACRESCIDA DE UMA UNIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 

2021 [2018] 



 

 

ESTUDOS VITRUVIANOS: O DE ARCHITECTURA 

 

 

Estrutura 

 

Primeiro livro 

Prefácio (1-3) 

A formação dos arquitetos (1-18) 

Em que consiste a arquitetura (1-9) 

As partes da arquitetura (1-2) 

A corpulência dos animais e a salubridade dos locais (1-12) 

Os alicerces das muralhas e as construções das torres (1-8) 

A divisão das obras que estão dentro das muralhas e a disposição para que sejam 

evitados os sopros prejudiciais dos ventos (1-13) 

A escolha dos locais para o uso comum da população (1-2) 

 

Segundo livro 

Prefácio (1-5) 

A vida dos homens primitivos e os inícios da humanidade e das habitações e de 

seus desenvolvimentos (1-9) 

Os princípios das coisas segundo as opiniões dos naturalistas (1-2) 

Os tijolos (1-4) 

A areia (1-3) 

A cal (1-3) 

O pó de Putéolos (pozolana) (1-6) 

As pedreiras (1-5) 

Os tipos de alvenaria (1-20) 

A madeira (1-17) 

O abeto do Adriático e o do Tirreno com a descrição do dos Apeninos (1-3) 

 

Terceiro livro 

Prefácio (1-4) 

De onde foram transferidas as simetrias para os edifícios sagrados (1-9) 

A disposição e as simetrias dos edifícios sagrados (1-8) 

As cinco espécies de templos (1-13) 

Os alicerces tanto em locais firmes como em aterrados (1-5) 

As colunas jônicas e o seu adorno (1-7) 

A simetria das arquitraves (1-8) 

 

Quarto livro 

Prefácio (1-2) 

As três ordens de colunas e a sua origem e a simetria do capitel coríntio (1-12) 

Os ornamentos das colunas (1-6) 



A teoria dórica (1-10) 

A distribuição interior dos templos e do vestíbulo (1-4) 

A construção dos templos segundo os pontos cardeais (1-2) 

As proporções das portas e das guarnições dos edifícios sagrados (1-6) 

A proporção toscana (1-5) 

Os templos circulares e os outros gêneros de edifícios sagrados (1-7) 

A ordenação dos altares dos deuses (1) 

 

Quinto livro 

Prefácio (1-5) 

O fórum e as basílicas (1-10) 

A ordenação do erário, do cárcere e da cúria (1-2) 

O teatro e a sua instalação saudável (1-8) 

A harmonia (1-9) 

Os vasos do teatro (1-8) 

Como se deve fazer a conformação do teatro (1-9) 

Os teatros dos gregos (1-2) 

A escolha de locais acústicos para os teatros (1-2) 

Os pórticos atrás da cena e os passeios (1-9) 

As disposições e as partes dos banhos (1-5) 

A construção das palestras e os xistos (1-4) 

Os portos e a execução das alvenarias na água (1-7) 

 

Sexto livro 

Prefácio (1-7) 

A disposição dos edifícios segundo as propriedades dos lugares (1-12) 

As proporções e as medidas dos edifícios privados segundo a natureza dos lugares 

(1-5) 

Os átrios (1-3) 

As alas, o arquivo e o peristilo (1-4) 

Os triclínios, os salões, as salas de reunião, as pinacotecas e suas dimensões. Os 

salões à moda grega (1-4) 

Para que pontos cardeais os gêneros de edifícios devem se voltar a fim de que 

sejam próprios para o uso e a salubridade (1-2) 

Os locais próprios dos edifícios e a conveniência dos gêneros a quaisquer tipos de 

pessoas (1-3) 

As proporções das casas de campo (1-7) 

As disposição dos edifícios dos gregos e de suas partes (1-7) 

Os hipogeus e os edifícios que se fazem com fiadas de tijolos (1-10) 

 

Sétimo livro 

Prefácio (1-18) 

A pavimentação (1-7) 

A infusão da cal para a execução dos trabalhos com reboco (1-2) 

A disposição das abóbodas, o reboco e o trabalho de revestimento (1-11) 



Como se fazem os revestimentos em locais úmidos (1-5) 

O método de pintar as paredes (1-8) 

O mármore: como se prepara para os revestimentos (1) 

As cores naturais (1-5) 

O mínio e o azougue (1-4) 

A preparação do mínio (1-6) 

As cores artificiais: o preto (1-4) 

O azul e o cinábrio (1-2) 

O alvaiado, o azinhavre e a sandáraca (1-2) 

A púrpura (1-3) 

As cores que imitam a púrpura, o ocre, a crisocola e o índigo (1-3) 

 

Oitavo livro 

Prefácio (1-4) 

As descobertas de água (1-7) 

A água das chuvas (1-9) 

As águas quentes e a natureza de várias fontes, rios e lagos (1-28) 

Os experimentos das águas (1-2) 

Os nivelamentos das águas e os instrumentos para essa experiência (1-3) 

As aduções das águas (1-11) 

As cavas dos poços e as cisternas (1-4) 

 

Nono livro 

Prefácio (1-18) 

Os princípios do gnômon, descobertos a partir dos raios do Sol por meio da 

sombra, e o Mundo e os planetas (1-16) 

A luz crescente da Lua e sua diminuição (1-4) 

Como o Sol, percorrendo os signos, aumenta e diminui as durações dos dias e das 

horas (1-3) 

As constelações entre a zona dos signos e o Setentrião (1-6) 

As constelações entre a zona dos signos e o Sul (1-4) 

A astronomia aplicada às previsões do horóscopo e do tempo (1-3) 

Ensina-se o traçado do analema (1-7) 

As descobertas de certos relógios (1) 

Os relógios de água (1-6) 

Os relógios de inverno ou anafóricos (1-7) 

 

Décimo livro 

Prefácio (1-4) 

A máquina e sua diferença com o instrumento (1-6) 

As máquinas de tração (1-15) 

A linha reta e a curva, princípios de todo movimento (1-9) 

Os tipos de instrumentos para tirar água (1-4) 

As rodas de água e os moinhos (1-2) 



A rosca que eleva grande quantidade de água, mas não tão alto (1-4)
1
 

A máquina de Ctesíbio, que eleva a água muito alto (1-5) 

Os instrumentos hidráulicos (1-6) 

Por meio de que princípio se mede o caminho percorrido por um veículo ou um 

navio (1-7) 

Os princípios dos escorpiões (1-6) 

Os princípio e as proporções das balistas (1-9) 

As tensões e as regulagens das catapultas e das balistas (1-2) 

As máquinas de ataque (1-8) 

A tartaruga para preparar o aterro dos fossos (1-3) 

As outras tartarugas (1-7) 

A defesa (1-12) 

 

A leitura do texto revela que, em geral, os prefácios não foram escritos com a 

finalidade de servirem de introduções aos livros que apresentam. Não há uma preocupação 

maior do autor em iniciar seus leitores nas unidades do De architectura, já que o conteúdo 

dos livros não é claramente definido nos prefácios. O teor destes é, frequentemente, de 

ordem pessoal, tratando das qualidades humanas observadas por Vitrúvio, da sua 

experiência profissional e, menor proporção, da ciência e da arquitetura.
2
 Esta, segundo 

Vitrúvio, se divide em edificação, em gnomônica e em mecânica (I, 3, 1) e tem, no 

tratado, oito livros dedicados à edificação, um à gnomônica e um à mecânica. 

Influenciado, sobretudo, pelos teóricos gregos, o autor descuida da construção de obras 

tipicamente romanas, como das arcadas, das abóbadas e dos aquedutos, chegando mesmo 

a nada dizer das pontes, dos túmulos, dos arcos de triunfo, das vias públicas e dos 

anfiteatros.
3
 Por outro lado, ao tratar da acústica dos teatros, Vitrúvio acaba discorrendo 

longamente sobre a música, o mesmo fazendo com a astronomia em relação aos 

quadrantes solares. 

 

 

O primeiro livro 

 

Nos oito livros que Vitrúvio consagra à edificação, encontram-se oito unidades 

temáticas: introdução à arquitetura; sítio urbano; materiais de construção; templos e 

ordens; edifícios públicos; edifícios privados; acabamento; hidráulica. Mas não há uma 

correspondência de assunto dos livros para as unidades, uma vez que a introdução à 

arquitetura e o sítio urbano foram reunidos no primeiro livro, e os templos e as ordens 

estendem-se por dois, pelo terceiro e pelo quarto. O estudioso Pierre Gros tratou das 

fontes utilizadas para a confecção dessa última unidade, reconhecendo o conjunto 

temático formado pelos dois livros.
4
 Como se sabe, os subtítulos dos capítulos não são 

obra do autor, pertencem à tradição manuscrita, já que foram acrescentados 

posteriormente. Quanto à divisão de capítulos, o primeiro livro é o mais discutido, o que 

                                                        
1 Rosca helicoidal ou parafuso de Arquimedes. 
2 V. Mortet, “Remarques sur la langue de Vitruve”, 1908, p. 196-197. 
3 Ch.-L. Maufras, 1847, t. 1, p. 21. 
4 1975, p. 998-999. 



se deve ao seu caráter heterogêneo. Os seus sete capítulos acima apresentados
5
 

correspondem a doze na tradição resgatada por Auguste Choisy: a formação dos 

arquitetos (1-18); em que consiste a arquitetura (1-4); os edifícios sagrados (4-7); as 

portas e as janelas das construções e dos banhos (7); as qualidades dos locais e os 

materiais das obras (8-9); as partes da arquitetura (1-2); a corpulência dos animais e a 

salubridade dos locais (1-6); o exame das vísceras dos animais para reconhecer a 

qualidade do ar (7-10); o município (11-12); os alicerces das muralhas e as construções 

das torres (1-8); a divisão das obras que estão dentro das muralhas e a disposição para que 

sejam evitados os sopros prejudiciais dos ventos (1-13); a escolha dos locais para o uso 

comum da população (1-2).
6
 Os livros de Vitrúvio constituem, em geral, um receituário 

do construtor, que foi ordenado e prefaciado mais tarde.
7
 As duas primeiras unidades 

foram reunidas formalmente talvez por uma razão quantitativa, e a natureza não técnica da 

introdução à arquitetura de Vitrúvio sugere uma redação posterior, próxima da dos 

prefácios. 
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