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- Utilização de um módulo

- Matemática e da geometria

- Eixo de simetria:

- distribuição proporcional de
massas

- equilíbrio

- harmonia

- perfeição
Beleza

Calculado a partir do 

raio médio da coluna

- Ordens arquitectónicas:

- Que influências da Grécia Clássica?
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e arcos de volta perfeita 

Uso das ordens clássicas

- Que influências de Roma Imperial?

Panteão:

Colunas de ordem compósita

Coliseu:

Cúpula

Abóbada
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Santa Maria das Flores

- séc. XIII de Arnolfo de Cambio;

- 1334-1337 – campanário de Giotto;

- 1418 a 1436 - cúpula de Brunneleschi (1º projecto em 1402)

- construção de 1864 – 1887 - fachada de Emílio de Fabris
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Altura: 91 m; altura total 114,5m

Diâmetro: 45,5 m

Montada sem andaimes sobre o tambor

Qual a originalidade da cúpula?

óculo

Casco 

interior

Casco 

exterior

Casco: forma dupla: uma cúpula interna e 

outra externa com 24 nervuras cada uma e 

separadas por 463 degraus 

Peso: aprox. 37000 toneladas

Tijolos: 4 milhões intertravados ou em 

escama de peixe 

lanterna

Qual a função dos óculos e da lanterna?
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Filippo Brunelleschi

- Quem foi o arquitecto 

responsável pela planta e 

fachada?

Capela dos Pazzi 

- Qual foi o primeiro edifício 

totalmente renascentista?

- Quando e onde foi construído?

Em 1421, em Florença
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Coluna com:

Entablamento com:

base

fuste

arquitrave

friso
cornija

capitel

Arco de volta perfeita

Pilastra 
(simulação de 

coluna na 

parede)

Frontão (para encimar 

fachadas, portas ou 

janelas)

Ex. Capela dos Pazzi

- Que influência revelam estes 

elementos?
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Módulos geometrizados

Medalhão em baixo relevo

Elementos inspirados na 

Natureza: 

Conchas Florões

Ex. Capela dos Pazzi

Outros elementos de outros edifícios

Estátuas no topo dos edifícios
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Plantas e volumes inspirados em formas 
geométricas com  justaposição de:

- cilindros,

- paralelepípedos ,

- cubos.                           

- Que características renascentistas se podem 

observar?

OBJETIVOS: realçar a beleza e reforçar a horizontalidade

Cálculo rigoroso de todas as proporções do 

edifício e uso de simetria

Recurso ao módulo e ao projecto – para obter o equilíbrio e a harmonia
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- Como resolveu Brunelleschi o 

problema da cúpula? 

Parece-te que ele se limitou a copiar os

antigos ou tentou superá-los?

Compara esta cúpula com a da Catedral de

Santa Maria das Flores e com a do Panteão.
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- os espaços interiores são organizados a partir de um ponto fixo, onde o
observador está na base de uma pirâmide visual,

Os tectos são de    

madeira, planos

Igreja do Espírito Santo, 

Florença (Brunelleschi, 

1436)

- Que características renascentistas se observam no interior deste edifício?

Perspectiva linear
para cujo vértice, que é

convergem todas as linhas do espaço representadoo ponto de fuga

com caixotões
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Leon Batista Alberti De re aedificatori ou a arte da edificação

teoria arquitectónica

Santa Maria Novella, c. 1455-60

Aleta ou 
voluta

- Porque usou aletas ou volutas?- Como aplicou a sua teoria na fachada?
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Distribuição dos 
volumes, bem 
marcada, pelo 

eixo de simetria:
Balaustrada

A planta centrada é a 

preferida na 

arquitectura religiosa

procura do ideal 

de simetria 

absoluta

Tempieto de São Pedro, Roma 

(Bramante, 1502)

- Que características renascentistas se observam na estrutura deste edifício?

Colunas dórico-

toscanas
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Basílica de São Pedro, Vaticano (1506 a 

1626): Bramante, Cordiani, Miguel Ângelo, 

Vignola, Della Porta, Maderno

- Qual é o tipo de planta?           

http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/vr_tour/index-en.html

- E o tipo de coberturas usadas?
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Tambor mais alto e circular com:

Duplo casco – influência de Brunelleschi

a) Contrafortes que suportam a cúpula

b) janelas com frontões

tapados com colunas coríntias

- Quais as características da cúpula de S. Pedro?           
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