
CONSTRUÇÃO DE
ARCOS 

ARQUITETÔNICOS
Atividade para o 8º ano e 9º ano

Curiosidades e Construções



Apresentando a proposta

1. Arcos Arquitetônicos é conteúdo do 8°

ano. Faz parte do tópico de

concordância entre arcos, e entre arcos

e semirretas. Para fazer essa atividade

sem estudar Tangência e Concordância

é necessário que você saiba traçar

arcos, mediatrizes e retas paralelas.

Portanto, com o conhecimento

adquirido no 7° ano, você é capaz de

realizar os traçados de arcos

arquitetônicos.

2. Nesta apresentação teremos

curiosidades sobre esses arcos e temos

também um segundo arquivo (tive que

dividir em 2 porque ficou muito pesado)

onde você vai encontrar o passo a passo

para desenha-los (construções 1 e 2).

3. O passo a passo para o desenho será

feito em um papel A4, com o uso dos

instrumentos da mesma forma que sugiro

que você faça. Você não precisa

imprimir nada.

4. Veja esta apresentação, e depois em

uma folha siga os passos para desenha-

los.



Definição e 

elementos

Arcos Arquitetônicos: São 
as linhas que limitam as 
aberturas de portas e 
janelas e que ligam 
colunas e pilastras, bem 
como aquelas que 
definem a forma de 
abóbadas e torres 
conferindo estilo às 
edificações.

(Jorge, S., Desenho 
Geométrico, vol.4, Ed. 
Saraiva)

• Vão: Também conhecido como abertura, é a

distância entre o suporte para o arco.

• Flecha: Distância entre o ponto médio do vão e o

arco (perpendicularmente).



Um pouco da história

O início

◦ A origem do uso de arcos em construções é 
incerta, mas há evidencias de uso em antigas 
civilizações aborígenes. Feitas de material 
flexível e orgânico (folhas, palha, varas).

◦ No período neolítico eram feitas com o 
empilhamento de pedras.

◦ A construção de arcos teve sua evolução 
com o aprimoramento do corte de pedras. 

Curiosidades

◦ Construções muito antigas que utilizavam 
arquitraves, não resistiram tão bem ao tempo. 
Não porque não eram resistentes, mas por 
ações humanas. Eram desmontadas ou 
saqueadas para construção de outras. 
Utilizavam pedras cortadas – traços retos.

◦ Construções com arcos e abóbadas 
(famosos por seu uso em construções 
romanas), além de sua resistência, utilizavam 
tijolos moldados curvos. Superfícies curvas  
não eram facilmente reaproveitadas. Assim 
não eram retiradas das construções originais, 
sobrevivendo melhor ao tempo.



Arco Pleno

Encontrado também como:
Arco Romano
Arco Semicircular

Arco de meio ponto

o Sobre grande influência etrusca os 

Romanos começaram a utilizar o arco 

pleno em suas construções.

o Há indícios de que o egípcios já faziam 

uso desses arcos porém, etruscos e 

egípcios consideravam-no apenas 

como uma “besta carga” (um bom 

projeto para dividir e suportar pesos), 

mas não o consideravam belo para 

considera-lo por seu próprio mérito 

(H.W Janson at. all, pág 70).  

o Eram feitos com uma espécie de 

argamassa composta por cacos de 

vasos de vinho e cerâmica cozida. E 

assim eram moldados tijolos perfeitos 

para diferentes usos. Eram mais baratos 

e mais rápidos de se produzir quando 

comparados com blocos de pedras 

cortadas, utilizadas em outros períodos 

históricos.

Capela em Roma 
Interior do Museu do Vaticano -

Vaticano

Coliseu - Roma

Arcos da Lapa - RJ



Arco Abatido

Encontrado também como:
Arco Asa de Cesto

o É um dos desdobramento do 

Arco ogival ao longo dos mais 

de 300 anos de arquitetura 

gótica.

o Surgiu no século XV , 

possivelmente entre os 

períodos de pós-gótico ou 

gótico flamejante.

Ponte da Cadeia –São João de Rei  - MG

Arco do Teles - RJ

Igreja de Santo António dos Olivais -
Coimbra



Arco Ogival

o O arco ogival permitiu melhor 
distribuição de cargas entre parede e 
pilares. 

o Segundo Montenegro (2015, p. 35 “o 
aperfeiçoamento desse sistema 
construtivo foi obra de corporações 
fechadas (...), sendo o conhecimento 
passado verbalmente do mestre para 
poucos iniciados”.

o Durante a 2ª Guerra, cidades inteiras 
foram devastadas e suas igrejas 
góticas permaneceram de pé.

o Um grande arquiteto conseguiu 
desvendar os segredos da arquitetura 
gótica: Gaudí (conheça a Catedral 
da Sagrada Família de Gaudí no link 
https://www.youtube.com/watch?v=_
di-VI-iKC0)

Interior da Catedral de Sevilha

Triângulo Equilátero

Catedral Primada de Santa Maria de 
Toledo

https://www.youtube.com/watch?v=_di-VI-iKC0


Arco Gótico

Encontrado também como:
Arco Conopial

o Desdobramento do arco 

Ogival. Utilizado no período de 

Gótico tardio já no século XV.

o Tem aparecia e influência 

mulçumana.

o Tipo de arco muito 

encontrado em igrejas góticas 

espanholas. 

o Importante lembrar que a 

arquitetura espanhola  e 

portuguesa sofreram grande 

influencia Moura (logo, 

mulçumana). 

Igreja de Assunção de Nossa Senhora 
Disponível: 
https://www.pinterest.es/pin/410249847299646227/

Mosteiro da Batalha
Disponível:https://www.pinterest.co.uk/pin/20477

373284690269/

https://www.pinterest.es/pin/410249847299646227/
https://www.pinterest.co.uk/pin/20477373284690269/


Arco Otomano

o Arco do período Clássico 

da Arquitetura Otomana.

o É encontrado em 

construções 

contemporâneas do 

período gótico.

Madraçal de Gök
Disponível: https://www.wikiwand.com/pt/Sivas

Alhambra - Granada 1307

https://www.wikiwand.com/pt/Sivas


Arco Mourisco

Encontrado também como:
Arco em Ferradura

Arco Bizantino

Arco em Ferradura Vizigótica

o A primeira imagem ao lado é mais 
conhecida como arco Mourisco, mas 
também é encontrada na literatura como 
Arco de Ferradura.

o A segunda imagem apresenta um arco 
que também recebe o nome de Arco de 
Ferradura.

o Ambos encontrados na arquitetura moura. 
Um apresenta o ponto oposto ao meio do 
vão(ponto da flecha pertencente ao arco) 
como uma quebra do arco contínuo 
semelhante ao arco ogival e gótico. O 
outro apresenta um arco contínuo, 
apresentando uma porção da 
circunferência maior que a metade desta.

o 1 – vídeo de uma visita por Alhambra: 
https://www.youtube.com/watch?v=3R5NS
FcXFkQ (Canal Viagem aos Vivos)

o 2- vídeo de uma visita por Sevilha (Real 
Alcazar, Catedral de Sevilha): 
https://www.youtube.com/watch?v=HiXcx
wEgZVU&list=PLlOLjhCCv80Mxb754rAB11mk
2S1kqVidz&index=10 (Canal Viagem aos 
Vivos)

2 - Real Alcázar de Sevilla

1 - Alhambra - Granada 

https://www.youtube.com/watch?v=3R5NSFcXFkQ
https://www.youtube.com/watch?v=HiXcxwEgZVU&list=PLlOLjhCCv80Mxb754rAB11mk2S1kqVidz&index=10


Passo a Passo para as construções

Arco Pleno

1. Represente um segmento AB (medida sugerida 
AB = 75 mm) e depois duas semirretas 
perpendiculares passando por A e B, com 
sentido para baixo. 

2. Mediatriz de AB

3. Arco de centro no ponto médio e raio igual a 
AM ou MB

Arco Abatido

1. Represente um segmento AB (medida 
sugerida AB = 75 mm) e depois duas semirretas 
perpendiculares passando por A e B, com 
sentido para baixo. 

2. Dívida AB em 4 partes congruentes (com 
mediatrizes)

3. Com auxílio do compasso, construa o triângulo 
equilátero CDE e prolongue seus lados

4. Arco de centro C e raio CA até o ponto 1

5. Arco de centro D e raio DB até o ponto 2

6. Arco de centro E unindo o ponto 1 ao ponto 2



Passo a Passo para as construções

Arco Ogival

1. Represente um segmento AB (medida sugerida AB = 75 mm) 
e depois duas semirretas perpendiculares passando por A e 
B, com sentido para baixo. 

2. Arco de centro em A e raio AB

3. Arco de centro em B e raio AB

Arco Gótico

1. Represente um segmento AB (medida sugerida AB = 75 
mm) e depois duas semirretas perpendiculares passando por 
A e B, com sentido para baixo. 

2. Mediatriz de AB

3. AM = MP

4. Trace as semirretas AP e BP

5. Arco de centro A e raio AB, determina o ponto 2

6. Arco de centro B e raio AB, determina o ponto 1

7. Na semirreta AP determinar D, sendo 2D = AB

8. Na semirreta BP determinar C, sendo 1C = AB

9. Arco de centro C e raio C1

10. Arco de centro D e raio D2



Passo a Passo para as construções

Arco Otomano

1. Represente um segmento AB (medida sugerida AB = 60mm) e 

depois duas semirretas perpendiculares passando por A e B, 

com sentido para baixo. 

2. Dívida AB em seis partes iguais

3. Construa o triângulo equilátero CDE

4. Prolongue os lados do triângulo

5. Com centro em C e raio CA, trace o arco A1

6. Com centro em D e raio DB, trace o arco B2

7. Trace pelo ponto 1, uma perpendicular à reta que passa 

por E e C

8. Trace pelo ponto 2, uma perpendicular à reta que passa 

pelos pontos E e D

9. As duas perpendiculares determinam o ponto P



Arco Mourisco

1. Represente um segmento AB (medida sugerida AB 
= 75 mm) e depois duas semirretas perpendiculares 
passando por A e B, com sentido para baixo. 

2. Prolongue as semirretas (que passam por A e B) 
para cima também 

3. Trace por A uma reta que faça 30o com AB

4. Faça o mesmo pelo ponto B

5. Essas duas retas encontram os prolongamentos de 
AC e BD nos pontos E e F

6. Centro em E e raio EF, trace o arco 2FG

7. Centro em F e raio EF, trace o arco 1EG

8. Una o ponto 1 ao A e o ponto 2 ao B

Arco Ferradura

1. Represente um segmento AB (medida sugerida AB 
= 75 mm)

2. Trace a mediatriz de AB

3. Trace por A uma reta que faça 30o com AB

4. Esta reta determina na mediatriz o ponto E

5. Trace por E uma paralela à AB

6. Arco de centro E e raio EA determina os pontos C 
e D na paralela à AB e o ponto F na mediatriz

7. Arco de centro F e raio FA

8. Complete o vão traçando por C e D 
perpendiculares à CD
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