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Ginásio Sylvio Pedrosa, estrutura em arco treliçado com banzos em 

madeira laminada no Rio Grande do Norte 

Edna Moura Pinto  (Depto. Arquitetura/UFRN, emourapinto@gmail.com) 

Resumo 

 

Este trabalho se propõe a destacar dois grandes momentos da evolução dos arcos de madeira 

na história da construção e a eles associar o registro da cobertura em arcos do ginásio 

esportivo Sylvio Pedrosa (Natal / Rio Grande do Norte), uma estrutura de arcos formados por 

banzos compostos de tábuas justapostas. Podemos conduzir as origens do sistema aporticado, 

construído em Natal, ao século XVI. São abordados os trabalhos do arquiteto Francês 

Filiberto de l’Orme, que veio a contribuir para o desenvolvimento do sistema proposto no 

século XIX por Armand-Rose Emy, chegado ao solo brasileiro com uso sistemático a partir da 

atuação da firma HAUFF e por empresas contemporâneas a ela, entre meados dos anos 20 até 

os anos 50, quando se usava exclusivamente estruturas de madeira em elementos treliçados 

para se vencer os médios e grandes vãos. Para se atingir as proposições desse trabalho foram 

realizados: levantemento bibliográfico e visitas in loco, estabelecendo uma relação entre a 

evolução morfológica dos arcos em madeira e a estrutura de cobertura do ginásio do Colégio 

Ateneu, uma rara presença da madeira em construções para atender grandes vãos nessa região. 

 

Palavras-chave: Arquitetura em madeira.  Arcos em madeira.  Arcos EMY.  história da 

construção. Cobertura.  

 

Sylvio Pedrosa Gymnasium, lattice arch structure with laminated wood 

chords in Rio Grande do Norte 
 

This work proposes to draught two great moments of the evolution of the timber arches in the 

history of the construction and to associate them to the arch of the sportive gymnasium Sylvio 

Pedrosa (Natal / Rio Grande do Norte), a structure formed by arches composed of laninated 

boards. We can trace the origins of the arched system at Natal to those builts in 16th century, 

initially with the work of the french architect Filiberto de l'Orme, who contributed to the 

development of the laminated board system proposed in the 19th century by Armand-Rose 

Emy, arriving in the Brazilian’s lands for a systematic use by the firm HAUFF and 

contemporary companies, from the mid-1920s to the 1950s, when exclusively used wooden 

structures in lattice elements to overcome the middle and large spans. In order to reach the 

propositions of this work, bibliographical survey and in loco visits were carried out, 

establishing a relation between the morphological evolution of the wooden arches and the 

roof structure of the Ateneu College Gymnasium, a rare presence of the wood in constructions 

to attend to large openings in the region. 

 

Keywords: Wooden Architecture. Timber archs. Emy archs. History of construction. Roof. 
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1. Introdução 

 

A presença de um sistema construtivo em madeira de médio a grande vão, tal como os arcos 

em madeira da cobertura do Ginásio Sylvio Pedroza, figura 1, localizado em Natal-RN, trás à 

luz um patrimônio de importância histórica e uma contribuição para o mapeamento e 

compreensão de remaniscências do sistema estrutural em arcos no contexto tecnológico 

brasileiro da década de 50, revelando a complexa e refinada estrutura cuja origem está 

fundamentada no século XIX . 

 

Figura 1 - Planta e corte do ginásio do Colégio Anteneu. 

a 

b 

Fonte: Pinto e Souza, 2011. Editado pela autora. 

 

A intrigante singularidade dessa estrutura de cobertura no contexto regional nordestino não 

pode se deter ao registro local a sua construção, buscando vestígios na região sul e sudeste do 
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Brasil e reminiscências no continente europeu do século XVI. Para se atingir as proposições 

desse trabalho foram realizados: levantemento bibliográfico e visitas in loco, estabelecendo 

uma relação direta entre a evolução morfológica dos arcos em madeira e a estrutura de 

cobertura do ginásio do Colégio Ateneu em Natal, Rio Grande do Norte, uma rara presença da  

madeira  em construções para atender a grandes vãos na região. 

 

2. Reminiscências históricas 

 

Arcos, enquanto elementos estruturais, sempre foram empregados na arquitetura, porém, uma 

marcante contribuição para a evolução desses elementos executados em madeira se deu em 

meio às sensíveis transformações decorrentes do renascimento europeu e é creditada ao 

arquiteto Françês Filiberto de l’Orme (1510-1577). 

 

Uma breve abordagem histórica sobre  o dimensionamento dos arcos de madeira irá 

demonstrar que somente a partir do século XVIII efetivamente isso se tornou realidade, 

segundo Quagliarini et al (2003), até então, as estruturas em madeira eram dimensionadas 

com base na habilidade do carpinteiro.  

 

Os primeiros estudos voltados ao cálculo das estruturas em arcos tiveram início na segunda 

metade dos anos de 1500, com contribuições inovadoras, tais como a do arquiteto francês 

Filiberto de l’Orme. Nos anos de 1700, se cristalizaram as primeiras aplicações efetivamente 

práticas dos estudos resultantes de bases exerimentais sobre a resistência de vigas de madeira, 

realizados por Galileu Galilei e Edme Marriote, publicados em 1680 (Otto, 1985). Mais 

adiante, nos anos de 1800, importantes estudos sobre peças de madeira curvada, conduzidos  

por Duleau e sobre arcos propostos por Navier vieram colaborar para a ampliação do tema, 

nessa época havia uma pulsante formulação racional, conduzindo os intelectuais à busca por 

apreender as potencialidades dos materiais com aptidão estrutural, uma busca por renovação e 

expansão da atividade construtiva, Mongelli (2016). Deste modo a madeira, muito comum em 

vários países europeus, se tornou um dos materiais mais estudados. 

 

2.1 De l’Orme a Emy 

 

Filiberto de l’Orme (1514-1570), conselheiro e arquiteto da côrte do rei Henrique II, estava 

envolto em soluções construtivas voltadas a coberturas (telhados e abóbadas), buscando 

ampliar os vãos praticados na época.  Ele estava consciente do agravamento da escassez da 

madeira no âmbito europeu e do desperdício gerado pela extração da madeira na atividade 

construtiva, por isso seu sistema em arco se propunha ao uso de pequenas peças semi-

arqueadas que primasse pelo aproveitamento de árvores de menor porte. Essa busca resultou, 

em 1561, na publicação do Tratado e Prática da Arte de Construir,  trabalho que veio a 

impulsionar a evolução da carpintaria por meio do uso da madeira com pequenas dimensões 

para grandes vãos, redução de custos e o emprego da madeira laminada (Hahmann, 2006).  
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Devemos ressaltar que em tempos anteriores a l’Orme, as coberturas tradicionalmente eram 

feitas com elementos triangulados de madeira com seções robustas. L`Orme inovou ao propôr 

o uso de tábuas curtas (em média 1,3 metros de comprimento), segmentadas e com leve 

arqueamento. Os arcos eram formados por três lãminas paralelas conectadas entre si por 

elementos encavilhados (figura 2a) que garantiam a ligação das tábuas em seu plano vertical e 

horizontal. No plano horizontal, os arcos eram estabilizados por barras de madeira, espaçadas 

entre si a cada 0,6 metros e também fixadas por pinos de madeira ou cabilhas (figura 2b), que 

garantiam a fixação entre as lâminas (tábuas) e a estabilidade da estrutura, tornando o sistema 

comprimido, rígido e capaz de vencer amplos vãos. 

Figura 2 - Elemento de composição do arco propostos por l’Orme. 

 a  b 

Fonte: Mattone, 2013. 

Manned et al (1993) comentam que o sistema descrito por l’Orme já era conhecido em 

práticas construtivas, mesmo antes da edição de seu tratado, o que pode ser comprovado nas 

referências atribuídas ao italiano Sebastiano Serlio (1475- 1554) publicadas em seus tratados 

sobre a arquitetura, nos quais são descritos  arcos laminados de madeira no século XIV. 

O sistema de l’Orme foi bastante prestigiado, tendo como destacadas realizações o Castelo La 

Muette, em 1548 e Monteceaux, em 1556, o primeiro resta demolido e do segundo apenas 

algumas paredes para registro. Logo após a morte de seu criador, o sistema  entrou em desuso, 

vindo a ser resgatado no século XVIII pelo engenheiro alemão David Gilly (1748-1808) e 

pelos arquitetos franceses Jacques Guillaume Legrand (1753-1807) e Jacques Molinos (1743 

–1831). 

David Gilly incorporou aprimoramentos ao sistema, tais como o uso de pregos de ferro 

fundido,  o aumento do número de lâminas (tábuas) e a ampliação do espaçamento entre os 

arcos (passando a ter entre 3 a 4 metros). Aos arquitetos Jacques Guillaume Legrand e 

Jacques Molinos couberam a popularização do sistema nas décadas seguintes na França e em 

países vizinhos, como resultado do projeto da cúpula central do mercado de grãos parisiense 

Halle au Blé, edificado entre os anos de  1782 e 1783.  
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A proposta dos dois arquitetos foi inspirada no arco de l’Orme e resultou em uma abóboda de 

madeira com 40 metros de diâmetro, Quagliarini et al (2003), Vandenable et al (2016). A 

abóbada de Halle au Blé, não obstante a sua importância para a retomada dos arcos de 

l’Orme, foi marcada por críticas e alvo de sucessivos reparos para solucionar problemas 

estruturais sobre os quais se especula serem o resultado de negligências quanto aos princípios 

estabelecidos por l’Orme. Acredita-se que nessa época, era comum que arquitetos e 

carpinteiros escolhessem e adaptassem as técnicas de construção de acordo com as condições 

locais, vindo a gerar peculiaridades nos sistemas originalmente propostos, o que fora 

realizado por David Gilly e possivelmente por Legrand e Molinos. Curiosamente a abóbada 

veio a ser destruída por um incêndio em 16 de outubro de 1803, durante os trabalhos de 

reparo do revestimento de cobre da cobertura e  posteriormente reconstruída em ferro fundido. 

Quando em 1818, o militar Armand-Rose Emy (1771-1851), coronel da Ordem da Legião de 

Honra, professor de fortificação da Escola Real Militar de Saint Cyr, recebeu a incumbência 

de construir a cobertura de edificações militares em duas aldeias francesas, a opção 

inicialmente escolhida foi de utilizar o sistema de l’Orme, a quem Emy reconhece a 

importante contribuição e originalidade dada à construção de arcos em madeira. Mas veio a 

declinar da decisão ao estudar o sistema de l’Orme e concluir que o uso das peças curvas 

cortadas levava a um processamento a mais da madeira, desperdício de material, além de 

exigir mão de obra hábil para confecção dessas lâminas.  

 

Tais constatações o levou a propôr um novo sistema usando lâminas (tábuas) com maior 

comprimento, (aproximadamente 10 metros) mais flexíveis, posicionadas em camadas 

justapostas em sentido horizontal (as de l’Orme eram verticais, ver figura 3), com 5 a 8 tábuas 

unidas por meio de cavilhas, estribos e barras metálicas, Vandenable et al (2016). Para Emy 

fazer cortes para promover as uniões entre as tábuas, fragilizava a madeira e 

consequentemente o sistema, as ligações entre as tábuas eram mais simples demandando 

menos trabalho especializado e, diferentemente do sistema de l’Orme, a madeira não era 

cortada . Ele adotou o uso de elementos do ferro ou de madeira, simplificando desse modo a 

montagem dos arcos . A nova proposta consolidou a união de dois materiais distintos,  

madeira e o ferro fundido enquanto sistema estrutural, um misto. O resultado foi a proposição 

de coberturas apoiadas em arcos e escoras, uma obra inovadora, porém inspirada no trabalho 

de l’Orme, quando do emprego de lâminas de madeira e a busca pela economia de matéria-

prima. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 -  Arranjo das tábuas no sistema de arcos de  L’Orme (a) e de Emy (b) 
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a  b 

Fonte: MARTITEGUI, Francisco Arriaga. (s/d). 

 

O primeiro desses arcos foi executado na aldeia francesa de Marac, para atender a demanda 

por um vão de 20 metros de largura por 57 metros de comprimento (figura 4), o que resulta 

em uma cobertura com valor estético tão elegante e eficiente quanto as propostas por l’Orme, 

porém com menor consumo de madeira. 

 

Observa-se no corte, figura 4 e na figura 5a, que o sistema apresenta, além dos arcos, várias 

barrras  de madeira dispostas em sentido radial a esses,  e que entre os arcos é colocado um 

elemento treliçado para estabilização lateral (figura 5b).  

 

Figura 4 -  Corte da estrutura de cobertura projetada por Emy para o quartel da aldeia de 

Marac na França. 

 

Fonte: Mongele (s/d) 

 
 

Figura 5 -  Cobertura edificada por Emy para o quartel da aldeia de Marac na França. 
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 a   b 

Fonte: Mongele (s/d).  
 

 

Com base nessas experiências, por volta de 1830, Emy divulga o tratado intitulado A arte da 

Carpintaria, um cuidadoso estudo e reflexão sobre a arte de trabalhar a madeira voltada a 

vencer grandes vãos com soluções tecno-científicas e observância a normas e práticas 

construtivas da época.  

 

O tratado foi pubilicado em três volumes e lançados em períodos diferentes. O primeiro 

volume foi publicado em 1837, o segundo e o terceiro em 1841. Somento o terceiro volume 

contém ilustrações, as quais foram cuidadosamente realizadas em escala e com base na 

representação mongeana. No terceiro volume Emy apresentou descrições sobre suas 

experiências construtivas nos quartéis das duas aldeias francesas e nos dois volumes 

antecessores a descrição do sistema. 
 

 

2.1  Os arcos treliçados do Ginário Silvio Pedroza, Natal/RN. 

 

Muito prestígio se destina às realizações com o uso da madeira por parte do engenheiro 

austríaco Erwin Hauff no Brasil e sua atuação no mercado da construção compreendido entre 

a década de 20 à 50, período que se caracteriza pelo uso exclusivo das estruturas de madeira.  

Tais realizações podem ser encontradas nos trabalhos de Cesar, 1991.  O Brasil vivia nesse 

período o fervilhante impulso de crescimento da construção civl em face às mudanças 

econômicas que ocorriam no país.  

 

Como resultado do pioneirismo da empresa Hauff várias empresas, trabalhando com técnicas 

diferentes de construir arcos treliçados, se originaram nesse período, a citar: Spilbohs & Cia, 

Sociedade Tekno Ltda, Montana S.A., ALT Goppert & Cia Ltda, Escritório de Engenharia 

Caviúna e a Esmara Ltda. Algumas delas permanecem atuando até os dias de hoje, tais como 

a Esmara e a Montana. Juntas, essas empresas foram responsáveis pelo aperfeiçoamento da 

mão de obra e pela introdução de novas técnicas de construção de arcos em madeira, 
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identificadas por Cesar (1991) como: - arcos laminados de tábuas cruzadas com seção T; - 

arcos de madeira laminada – Emy; - arcos de madeira laminada com seção composta por 

cambotas – l’Orme;- combinações entre os sistemas Emy-l’Orme; - arcos com seção caixão 

em compensado e - arcos treliçados. Os arcos treliçados construídos nesse período eram 

executados de duas maneiras: o primeiro exclusivamente em madeira e o segundo com banzos 

e montantes em madeira laminada e diagonais cruzadas de aço fixadas por arruelas e porcas. 

Esse último, uma estrutura mista que se apresentava maior exequibilidade. 

 

A cobertura de arcos do gynásio é característica do segundo tipo: treliçados com diagonais de 

barras de aço (figura 6). Ao todo seis arcos apoiados em contrafortes de concreto, banzos 

executados em madeira laminada (quatro tábuas). Cada um dos arcos é composto por vinte 

módulos em madeira e dois módulos de base em concreto e montantes com seção T. Vencem 

juntos um vão de 26,30 metros por 11,90 metros, medidas internas. 

 

Figura 6 - Elementos de composição dos arcos do ginásio Silvio Pedroza. 

 

Fonte: Pinto e Souza, 2011. Editado pela autora. 

 

A co-existência de diversas empresas nesse período amplia a possibilidade de autoria da 

estrutura de madeira do ginásio, que é datada do ano de 1954, por isso se faz importante a 

descrição das características dessa cobertura para precisar sua autoria, até o momento 

desconhecida.  
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Hauff executou diversas coberturas fazendo uso de arcos treliçados nesse período, no entanto 

o arco do ginásio apresenta similaridas com o construído pela empresa TEKNO S.A. na 

década de 50: a presença de  lanternim (figura 1b e figura 7), tal qual o arco TEKNO para a 

oficina de manutenção da Anhembi S.A. Distribuidora de Automóveis, São Paulo;  uso de 

mão francesa e o uso de  barras de aço para compor as diagonais da treliça, o que lhes confere 

o caráter de estrutura mista. A procura pela simplificação das técnicas para redução de custos 

era comum as empresas contemporâneas a Hauff, visto que esse adotava sistemas mais 

complexos e a execução das diagonais em aço, por exemplo,  segundo Cesar (1991), tornava a 

construção menos complexa, com pouca variação na seção das barras e exigia menor 

especialização da mão de obra. 

 

Figura 7 -  Visão da abertura do lanternim e tesouras de contraventamento. 

 

 

Na treliça do ginásio, os banzos são compostos por quatro tábuas justapostas unidas por 

pregos rosqueados com porca e arruela e os montantes em seção T fixados por pregos (figura 

6 e figura 8a). Ao final de cada montante, alocados na face externa dos banzos há 

paralelepípedos de madeira (figura 6 e figura 8a) responsáveis pela ancorangem das barras 

diagonais. 

 

O mesmo detalhe de execução dos nós foi descrito por Cesar (1991) na oficina de manutenção 

da Anhembi, onde é posssível identificar a presença de 5 tábuas em lugar das 4 empregadas 

no banzo do ginásio, ver figura 8b. 

 

Figura 8 -  Banzos e fixação das diagonais da treliça do ginásio e detalhe do nó da treliça da 
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Anhembi. 

a b 

Fonte: figura 1b ,Cesar (1991), pg.118. 

 

 

A estabilidade lateral é garantida por segmentos de treliças howe (figuras 7 e 9a), tal solução 

foi empregada por Emy em Marac (ver figura 6b), porém com outra tipologia de treliça. Essas 

treliças de banzo paralelo estão presentes nos módulos 3 e 6 dos arcos e são colocadas 

alternadamente entre seus vãos (ver figura 7). 

 

Figura 9 -  Treliça de estabilização e apoio lateral dos arcos . 

 a  b 

 

Os arcos são apoiados em contrafortes de concreto que emergem no quarto degrau da 

arquibancada (ver figura 1b e 9b) e os banzons são fixados nas laterais do contraforte por 

meio de parafusos rosqueados. Cabe a uma treliça de banzo inclinado a tarefa de mudar o 
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caimento d’água da cobertura, afastando a caída da água pluvial. Nas figuras 1b e 9b, é 

possível ver a treliça apoiada sobre o banzo superior dos três primeiros módulos do arco.  

 

3 Considerações finais 

 

Ao longo da trajetória evolutiva dos arcos de madeira são registradas diversas contribuições, 

aqui pontuadas pelas realizações de  l’Orme e Emy, culminando em Erwin Hauff, que 

efetivamente desenvolveu no Brasil um sistema de arcos treliçados de madeira fazendo uso de 

ligações cavilhadas. Embora já fossem empregadas treliças de madeia no Brasil já no século 

XIX, Hauff adaptou uma tipologia que era comum ao aço e agregou soluções que derivam 

daquelas propostas por l’Lorme e Emy, tais proposições foram incorporadas e adaptadas pelas 

firmas contemporânesas a ele. Como desdobramentos dessa evolução temos o registro da 

cobertura do ginásio do Colégio Ateneu, que enquanto resultado estético vem conferir leveza, 

transparecer uma carpintaria precisa e assim como desejado por l’Orme e Emy, a redução de 

consumo de matéria-prima às construções em madeira. Para além de uma realização 

construtiva, esse ginásio representa um marco da carpintaria e das estruturas de madeira no 

Brasil, se constituíndo um patrimônio para a memória das construções e merecendo, portanto, 

maior visibilidade e garantia de sua manutenção e existência por muitos anos.  
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