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RESUMO 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo as Abóbadas Gaussianas descontínuas, variação tipológica mais comum da 

tipologia estrutural das Abóbadas Gaussianas projetadas e construídas pelo engenheiro Uruguaio Eladio Dieste. As Abóbadas 

Gaussianas são uma tipologia estrutural original de Dieste que podem ser classificadas como superfícies estruturais rígidas de dupla-

curvatura, e são resultantes das explorações construtivas do engenheiro uruguaio Eladio Dieste em cerâmica armada. Os recortes 

geográficos e cronológicos desta pesquisa dizem respeito às ocorrências de edificações enquadradas na tipologia estrutural em 

análise: entre os anos de 1955 e 2000 e nos territórios do Uruguai, Brasil, Argentina e Espanha.  

A principal justificativa para esta pesquisa é a carência de explorações acadêmicas acerca da obra de Eladio Dieste, efeito 

colateral da abordagem eurocentrista da arquitetura moderna na literatura correlata no século XX. Este ostracismo é conflitante com 

a importância das contribuições da obra de Eladio Dieste no âmbito da concepção e construção de superfícies estruturais rígidas, e 

o advento de explorações acadêmicas e construtivas de superfícies estruturais rígidas de dupla curvatura nas primeiras décadas do 

século XXI. 

O objetivo central desta pesquisa é verificar e identificar a existência de relações geométricas subjacentes no conjunto de 

obras de Dieste projetadas e executadas enquanto Abóbadas Gaussianas descontínuas. Ao passo que a metodologia elencada para 

a análise dos objetos de estudo foi a modelagem paramétrica e redesenho a partir de seus desenhos originais, cuja implementação 

foi potencializada durante o ano dispendido na Università degli Studi di Ferrara em função de bolsa do Programa de Doutorado-

Sanduiche no Exterior (PDSE) da CAPES. Dentre as contribuições esperadas para esta pesquisa residem um aprofundamento no 

entendimento da relação do processo de projeto e processo construtivo das superfícies estruturais rígidas de Eladio Dieste, assim 

como sua inter-relação com a forma resultante. 

Palavras Chaves: Eladio Dieste; Abóbadas Gaussianas descontínuas; modelagem paramétrica; geometria; superfícies estruturais. 
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ABSTRACT 

This research has as its object of study the discontinuous gaussian vaults, the dominant variation of the gaussian vault 

structural typology, designed and built by the Uruguayan engineer Eladio Dieste. The gaussian vaults are doubly-curved rigid 

structural surfaces resulting from Dieste’s constructive explorations with reinforced brickwork. Furthermore, the geographical and 

chronological scope of this academic endeavor matches the construction time and location of Dieste’s gaussian vaults: between 1955 

and 2000 in the territories of Uruguay, Brazil, Argentina and Spain. 

The research framework arises from the ostracism of Eladio Dieste’s legacy in academic publications in a historical and a 

constructive perspective, which is highly contrasting with his contributions in the fields of architectural and engineering structural 

design through extensive reinforced-brick shells explorations. However, this ostracism is a collateral damage of the Eurocentric 

approach present in Modern Architecture bibliography during the twentieth century, and paradoxical to the resurgence of academic 

and constructive explorations of doubly curved rigid structural surfaces in the first decades of the 21st century. 

The main objective within this research is to verify and identify the existence of underlying geometrical relationships within the 

body of Dieste`s work designed and structured as discontinuous gaussian vaults. However, the analysis of the geometry itself was 

initially conducted by means of redrawing and the parametric modelling of Dieste’s Gaussian Vaults from the original drawings. The 

implementation of the aforementioned methodological procedures was fostered by the year spent in the Università degli Studi di 

Ferrara for the PDSE-CAPES scholarship grant. When it comes to the expected contributions from this investigation, it is important 

to mention a deepening of the understanding of the relationship amongst Dieste`s shell form and constructive processes, as well as 

insights regarding his gaussian vaults` design process.  

Keywords: Eladio Dieste; discontinuous gaussian vaults; parametric modelling; geometry; structural surfaces. 
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RIASSUNTO 

  Questa ricerca ha come oggetto di studio le Volte Gaussiane progettate e costruite dall'ingegnere uruguaiano Eladio Dieste 

durante la seconda metà del XX secolo, una superficie strutturale rigida derivante dalle esplorazioni costruttive di Dieste. L'ambito 

geografico e cronologico di questo sforzo accademico coincide con il tempo e il luogo di costruzione delle volte gaussiane di Dieste, 

cioè tra il 1964 e il 1997 nei territori di Uruguay, Brasile e Argentina. 

 L'obiettivo principale di questa ricerca è quello di verificare e identificare l'esistenza di relazioni geometriche sottostanti 

all'interno del corpo del lavoro di Dieste progettato e strutturato come Gaussian Vaults. L'ostracismo dell'eredità di Eladio Dieste 

nelle pubblicazioni accademiche in una prospettiva storica, strutturale e costruttiva è fortemente in contrasto con i suoi contributi nei 

campi della progettazione strutturale architettonica e ingegneristica, alimentato dai suoi gusci in mattoni rinforzati, e quindi 

comprende una di queste ricerche principali giustificazioni. 

 Tuttavia, l'analisi della geometria stessa è stata inizialmente condotta mediante il ridisegno e la modellazione parametrica 

delle volte gaussiane di Dieste dai disegni originali. Questo processo è stato migliorato durante l'anno trascorso presso l'Università 

degli Studi di Ferrara grazie a una borsa di studio PDSE-CAPES nel 2018 e 2019. 

 Quando si tratta dei contributi attesi da questa indagine, è importante menzionare un approfondimento della comprensione 

della relazione tra le forme di conchiglia di Dieste e i metodi di costruzione, nonché approfondimenti riguardanti il suo processo di 

progettazione dei vault gaussiani. Inoltre, allo stesso tempo, si prevede che contribuirà alla crescente diffusione di importanti 

esempi della moderna architettura latinoamericana insieme alla sistematizzazione della sua scarsa bibliografia correlata. 

 

Parole-chiavi: Eladio Dieste; volte gaussiane discontinue; modellazione parametrica; geometria; superfici strutturali rigide;  
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   INTRODUÇÃO 

 

A introdução deste estudo está dividida conforme os elementos estruturantes de sua proposta de pesquisa matricial, de modo 

a delinear ordeiramente o problema inicial a hipótese proposta nesta tese de doutoramento assim como todos os elementos 

pertinentes de sua estruturação. A primeira parte  é destinada a anunciação do título do trabalho e de seu enquadramento junto as 

linhas de pesquisa do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, ao passo 

que a segunda parte é destinada a delimitação e do objeto de estudo. Enquanto a terceira parte se concentra na exploração das 

problemáticas que constituem o pano de fundo da pesquisa, assim como o estabelecimento da hipótese que norteia este estudo, a 

quarta parte institui os objetivos gerais e específicos da pesquisa. Na quinta parte é expressa a justificativa para a pesquisa 

realizada, assim como as contribuições esperadas em função de seu desenvolvimento, à medida que a sexta parte se destina a 

embasar e ilustrar de maneira resumida os procedimentos metodológicos da pesquisa. Por fim, a sétima parte se destina a explicitar 

como a tese foi estruturada em cada um dos capítulos subsequentes. Esta subdivisão está delineada abaixo: 

I. Título e linha de pesquisa  

II. Objeto de estudo e recortes (temporal e espacial)  

III. Problema de pesquisa e hipótese inicial  

IV. Objetivos (geral e específico)  

V. Justificativa e contribuição esperada 

VI. Método  

VII. Síntese do sumario e conteúdo dos capítulos  
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I. - Título e linha de pesquisa 

 

O título desta pesquisa é: Análise paramétrica das Abóbadas Gaussianas de Eladio Dieste. A presente pesquisa está inserida 

na linha de pesquisa Arquitetura Moderna e Contemporânea, representação e intervenção do Programa de Pós-graduação da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 

II. - Objeto e recorte (temporal e espacial)  

 

A presente pesquisa tem como objeto de estudo as Abóbadas Gaussianas descontínuas (Figura I.I), variação tipológica 

dominante da tipologia estrutural das Abóbadas Gaussianas caracterizada pela presença de aberturas zenitais, projetadas e 

construídas pelo engenheiro uruguaio Eladio Dieste. Os recortes geográficos e cronológicos desta pesquisa dizem respeito às 

ocorrências de edificações enquadradas na tipologia estrutural em análise, isto é, projetadas e construídas entre os anos de 1955 e 

2000 e nos territórios do Uruguai, Brasil, Argentina e Espanha.  

As Abóbadas Gaussianas são uma tipologia estrutural original de Dieste que poderiam ser classificadas como superfícies 

estruturais rígidas de dupla-curvatura. Dentre as superfícies estruturais rígidas desenvolvidas por Dieste, a tipologia das Abóbadas 

Gaussianas pode ser considerada sua invenção por se tratar de uma forma até então inédita resultante de suas explorações com a 

técnica construtiva da cerâmica armada.  
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Eladio Dieste utilizou esta tipologia estrutural 

predominantemente no projeto e construção de galpões 

industriais, ginásios esportivos, e depósitos agrícolas, assim 

como Igrejas Católicas, estabelecimentos comerciais,  

mercados, um depósito de alimentos e um cais.  

Para esta pesquisa, entende-se como abóbada 

gaussiana as obras projetadas e construídas por Eladio Dieste 

regidos pelas premissas projetuais e construtivas abaixo, 

estabelecidas pelo próprio Dieste na mais completa antologia 

acerca de sua obra na qual pôde colaborar em sua organização 

ainda em vida, Eladio Dieste 1943-1996 (TORRECILLAS, 

PÉREZ, 1996): 

1. O conjunto tijolo – argamassa – aço se comporta como 

uma unidade estrutural viável;  

2. A catenária foi eleita como diretriz, de modo a maximizar 

esforços de compressão simples que acompanhados 

 
Figura I.I (Direita): As Abóbadas Gaussianas com aberturas 
(“descontínuas”) do CEASA em Porto Alegre, projetadas e construídas 
entre 1968 e 1972, por Eladio Dieste, em conjunto com os arquitetos 
gaúchos Carlos Maximiliano Fayet and Claudio Araújo. 
Fonte: MELACHOS, Felipe Corres. 2018. 1 fotografia 
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de uma quantidade mínima de armadura, asseguram com que a estrutura trabalhe esforços de flexão simples; 

3. Os esforços de compressão oriundos do peso próprio são independentes da seção; 

4. A dosagem mínima de armadura presente na estrutura opera como uma unidade elástica perante as cargas concentradas. 

5. A retirada do cimbramento de cada módulo estrutural de abóbada gaussiana não exige a cura completa da argamassa.  

 

III. - Problema de pesquisa e hipótese inicial 

 

A problemática desta pesquisa parte do ostracismo ao qual as manifestações das tendências racionalistas na arquitetura 

latino-americana são relegadas no que diz respeito às explorações acadêmicas na segunda metade do século XX quando 

comparadas aos seus pares europeus. Um exemplo emblemático acerca deste fenômeno é o fato de que nos escritos de Reyner 

Banham, The Architecture of the well-tempered environment (1984), existe apenas a menção de uma única obra latino-americana, 

a Fábrica Olivetti em Buenos Aires, projeto do arquiteto Marco Zanuso em 1954.  

Consequentemente, existem poucos portadores ativos do estandarte de que devemos criar categorias novas para pensar a 

arquitetura latino-americana, de modo a refletir sobre nossa história sob nossas próprias teorias. Marina Waisman se destaca dentre 

estes autores em Historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos (2013), justamente por destacar os esforços de 

Severiano Porto, Rogelio Salmona, e Eladio Dieste em forjar instrumentos de exploração de sua realidade em busca de valores 

próprios.  
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As publicações acerca da obra de Dieste como um todo são igualmente escassas. Constituem as principais referências acerca 

da obra do engenheiro uruguaio Eladio Dieste (1963), de Juan Pablo Bonta; Eladio Dieste – La Estructura Cerâmica (1987), 

organizado por Galaor Carbonell; e Eladio Dieste 1943 - 1996 (1996), organizado por Antonio Jimenez Torrecillas e Martin de Porres 

Ramírez Pérez, onde as premissas ideológicas do engenheiro uruguaio são expostas justamente por meio de sua técnica construtiva. 

Estas premissas ideológicas são sintetizadas na acepção artística de economia maturada por Eladio Dieste ao longo de sua trajetória, 

autodenominada como ‘economia cósmica’, e definida como uma busca pelo equilíbrio no mundo (DIESTE, 1987). Um mundo este 

onde “(...) o que não é indispensável não tem serventia.” (TORRECILLAS, PEREZ, 1996, p. 15, tradução nossa). As compilações de 

Carbonell (1987) e Torrecillas e Perez (1996) versam, portanto, sobre como esta noção de ‘economia cósmica’ permeou o universo 

construtivo de Dieste em uma busca por obras que sejam resistentes, simples, e econômicas de construir por meio do 

aperfeiçoamento, ou reinvenção, de uma técnica construtiva adequada a realidade social e econômica de sua área de atuação: a 

cerâmica armada. 

Os esforços de Dieste neste sentido se manifestaram através da implementação do sistema construtivo da cerâmica armada 

em tipologias estruturais denominadas: abóbadas gaussianas, abóbadas autoportantes, paredes de superfícies regradas e lâminas 

dobradas, e torres e reservatórios. Em suma, Dieste almejava ilustrar que seria possível conseguir grandes vãos e liberdade formal 

e espacial trabalhando com mão de obra e matéria prima ancorada nas possibilidades econômicas e expertise cultural local. 

 Igualmente raras são as explorações acadêmicas mais aprofundadas acerca de suas tipologias estruturais, de modo que 

suas principais manifestações são a já mencionada compilação Eladio Dieste (1943-1996), organizado por Torrecillas e Perez (1996), 

The Engineer’s Contribution to Contemporary Architecture, de Remo Pedreschi (2000), e Innovations in Structural Art, compilado por 

Stanford Anderson (2004). A compilação de Anderson (2004), juntamente com os escritos de Pedreschi (2000), são importante por 

consolidarem academicamente a perspectiva de que as explorações projetuais e construtivas de Eladio Dieste representam uma 

contribuição importante no âmbito da concepção estrutural e da técnica construtiva de superfícies estruturais em função de inovações 
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em equipamentos e processos construtivos; proporem tipologias estruturais até então inéditas; e reinvenção da técnica construtiva 

da cerâmica armada aplicada nestas situações. Entretanto, até mesmo estes olhares dedicados ao engenheiro uruguaio evidenciam 

apresentam uma escassez notável de explorações acadêmicas no que diz respeito às relações e propriedades geométricas 

presentes na obra de Dieste, assim como a inter-relação destas formas resultantes para com seu processo de projeto e processo 

construtivo.  

Durante o período de doutorado sanduiche no exterior (PDSE-CAPES), houve o contato com o documento Iglesia de la 

Paroquia de Cristo Obrero: Plan de Conservación y Manejo (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO URUGUAI et al., 2018), 

financiado pela Getty Foundation e parte integrante da documentação do processo da incorporação de exemplares da obra de Eladio 

Dieste enquanto patrimônio da humanidade.1 Durante este mesmo período, também houve o contato com a listagem de obras de 

Eladio Dieste realizada pelo engenheiro toscano Fausto Giovannardi (2007), a mais completa relação de obras do engenheiro 

uruguaio encontrada nesta pesquisa. A consulta aprofundada destas referências bibliográficas demonstrou a importância de estudar 

não apenas obras primariamente estruturadas em abóbadas gaussianas, mas obras que contenham o elemento construtivo abóbada 

gaussiana em suas variações tipológicas.  

Desta maneira, tal qual adiantado na seção anterior (II - Objeto e recorte - temporal e espacial), o objeto de pesquisa foi 

ajustado de modo a contemplar as relações geométricas presentes nas coberturas estruturadas como Abóbadas Gaussianas 

descontínuas (com aberturas zenitais). Esta variação tipológica constitui a grande maioria dos exemplares construídos nesta tipologia 

estrutural, e consequentemente apresentam um vasto acervo de desenhos técnicos que viabilizam a análise de sua geometria. A 

 
1 Até o presente momento exemplares da obra de Eladio Dieste, majoritariamente no Uruguai, mas com ocorrências esporádicas no Brasil, Argentina, e 
Espanha encontra-se na lista indicativa para inclusão enquanto Patrimônio da Humanidade na UNESCO (2019). 
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constância da natureza de seus apoios e vedações laterais promovem uma homogeneidade geométrica das coberturas estruturadas 

nesta tipologia, facilitando a sua análise de sua geometria. 

As Abóbadas Gaussianas contínuas (sem aberturas) foram abordadas de maneira complementar nesta pesquisa pois seu 

número é exíguo e frequentemente associados a outras tipologias estruturais, constituindo uma exceção das obras construídas nesta 

tipologia estrutural. 

          
a.                      b.  
Figura I.II.: Igreja de Cristo Obrero, projetada e construída entre 1952 e 1960 em Atlântida (Uruguai).  
Fonte: a. Acervo DIESTE & MONTAÑEZ. 2017. 1 fotografia.   b. MELACHOS, Felipe Corres. 2017. 1 fotografia. 

O número exíguo de exemplares de Abóbadas Gaussianas contínuas construídas resultam em um também exíguo acervo de 

desenhos técnicos que viabilizem a análise de sua geometria. A inconstância da natureza de seus apoios e vedações laterais 

promove uma ausência de homogeneidade geométrica das coberturas estruturadas nesta tipologia, dificultando a análise de sua 
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geometria. Todavia, é importante ressaltar que algumas das obras executadas enquanto Abóbadas Gaussianas contínuas em 

associação com a tipologia estrutural de superfícies regradas e lâminas dobradas como a Igreja de Cristo Obrero (Figura I.II) são de 

sumária importância para a consolidação das Abóbadas Gaussianas enquanto tipologia estrutural na obra de Eladio Dieste, e 

receberão a atenção devida no desenvolvimento do trabalho. 

Assim sendo, este projeto de pesquisa parte da hipótese de que existe um conjunto de relações geométricas até então ocultas 

nas coberturas estruturadas com Abóbadas Gaussianas descontínuas, projetadas e construídas em cerâmica armada por Eladio 

Dieste. Por meio de aproximações sucessivas oriundas do redesenho das seções transversais e longitudinais de Abóbadas 

Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste, a modelagem paramétrica das coberturas estruturadas nestas tipologias, além da análise 

das pranchas de geometria dos projetos de Dieste estruturados nesta tipologia, nota-se que sua geometria é gerada por polinômios 

de 3º e 2º grau. As equações destes polinômios de 3º e 2º grau são capazes de demonstrar que há mais de uma semelhança 

geométrica entre as seções de Abóbadas Gaussianas de projetos distintos. A análise destas relações geométricas possibilita 

estabelecer a existência parcial de uma geometria geradora para as coberturas estruturadas em Abóbadas Gaussianas 

descontínuas.  

O processo de comprovação desta hipótese sugere, por sua vez, uma pesquisa de caráter exploratório análogo ao processo 

de projetação das soluções estruturais em Abóbadas Gaussianas do próprio Eladio Dieste. A projetação de superfícies estruturais 

rígidas e não rígidas até os anos 60, antes do advento das tecnologias computacionais, estava calcado na exploração de formas 

geométricas de retrospecto construtivo consagrado e em processos de concepção estrutural sucessivos e iterativos iniciados por 

modelos físicos e somente depois verificados por cálculo etapa de behavior analysis2 (BECHTHOLD, 2008). Analogamente, o 

processo de projeto de Eladio Dieste também está calcado em esforços sucessivos e iterativos, porém estas hipóteses sequenciais 

 
2Bechthold (2008) define a etapa de behavior analysis como uma previsão do comportamento de uma superfície sob carregamento. 
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são geradas durante o seu método de cálculo (DIESTE, 1978) e não por modelos físicos. De acordo com o próprio Dieste (1987), a 

validação do método de cálculo se concretiza ao chegar na escala 1:1 da obra propriamente dita. 

 

IV. - Objetivos (gerais e específicos)  

 

O objetivo principal desta pesquisa reside na verificação da hipótese proposta para a presente tese de doutoramento, isto é, 

a verificação e identificação de relações geométricas ocultas no conjunto de Abóbadas Gaussianas descontínuas projetadas e 

construídas em cerâmica armada por Eladio Dieste. A comprovação desta hipótese se potencializa mediante a verificação da 

existência parcial de uma geometria geradora das Abóbadas Gaussianas descontínuas projetadas e construídas por Eladio Dieste, 

de tal forma que esta etapa constitui não apenas um objetivo central, mas um ponto de impacto tecnológico desta pesquisa (GODIN, 

DORE; 2007). 

A título de objetivos complementares, espera-se que a análise geométrica proposta possa delinear os parâmetros de processo 

de projeto de Dieste para a tipologia estrutural em foco. Esta reflexão acerca de seu processo de projeto visa analisar a peculiaridade 

na relação entre o processo de concepção formal-estrutural associado ao método de cálculo, a técnica construtiva, e ao processo 

de execução e manejo de canteiro de obras de Dieste para com a forma resultante de suas concepções de casca em Abóbadas 

Gaussianas descontínuas em cerâmica armada.  

Ainda no âmbito dos objetivos complementares, espera-se situar Dieste dentre os engenheiros estruturais que contribuíram 

para a concepção estrutural de superfícies estruturais rígidas e superfícies de formas ativas desde o final do século XIX até meados 

do século XX. A escassez de referências bibliográficas acerca referente as inovações técnico-construtivas implementadas por Eladio 
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Dieste por meio século, não obstante as inovações representadas por estas inovações no âmbito da concepção das superfícies 

estruturais rígidas,  faz com que esta seja uma condição sine qua non de qualquer estudo contemporâneo acerca deste engenheiro 

uruguaio.  

 

V - Justificativa e contribuição esperada 

 

A justificativa desta pesquisa reside justamente na carência de explorações acadêmicas tanto no âmbito da arquitetura quanto 

da engenharia em um viés historiográfico, técnico-construtivo, estrutural e geométrico da obra de Eladio Dieste, não obstante a 

importância de suas contribuições na concepção estrutural de superfícies estruturais rígidas na arquitetura e engenharia. Tal qual 

adiantado na seção III. - Problema de pesquisa e hipótese inicial, a arquitetura moderna latino-americana definitivamente carece de 

explorações mais aprofundadas nas principais publicações bibliográficas da área. Dentro deste contexto, a obra Eladio Dieste 

apresenta poucas explorações, sendo que sua concepção estrutural e consequentes premissas geométricas dentro desta etapa de 

projeto encontram-se virtualmente inexploradas, especialmente no âmbito da análise por meio de modelagem paramétrica e 

fabricação digital. 

É importante ressaltar que a escolha das Abóbadas Gaussianas dentre as diversas tipologias estruturais de Dieste se dá pelo 

fato desta tipologia, dentro de seu ineditismo, representar a concretização de um dos principais objetivos de Dieste em suas 

experimentações com a cerâmica armada: a obtenção da resistência pela forma. Resistência esta, obtida por experimentações na 

curvatura da forma, viabilizando estruturas para grandes vãos a baixo custo de projeto e execução. O caráter experimental de seu 



16 
 

processo de projeto, também permite o embarque em plataformas exploratórias acerca de seu método de cálculo, que se torna muito 

mais uma verificação de suas experimentações do que um veículo de pré-dimensionamento ou dimensionamento propriamente dito. 

Tal qual adiantado na seção II. - Objeto e recorte  (temporal e espacial), o objeto de pesquisa desta tese de doutoramento são 

as coberturas estruturadas como Abóbadas Gaussianas descontínuas (com aberturas). A escolha desta variação tipológica se deu 

em função das Abóbadas Gaussianas descontínuas constituírem a grande maioria dos exemplares construídos nesta tipologia 

estrutural, e consequentemente apresentam um vasto acervo de desenhos técnicos que viabilizam a análise de sua geometria. A 

constância da natureza de seus apoios e vedações laterais promove uma homogeneidade geométrica das coberturas estruturadas 

nesta tipologia, facilitando sua a análise de sua geometria. 

As Abóbadas Gaussianas contínuas (sem aberturas) foram abordadas de maneira complementar nesta pesquisa pois seu 

número é exíguo e frequentemente associado a outras tipologias estruturais, constituindo uma minoria das obras construídas nesta 

tipologia estrutural. O número exíguo de exemplares de Abóbadas Gaussianas contínuas construídas resultam em um também 

exíguo acervo de desenhos técnicos que viabilizem a análise de sua geometria. A inconstância da natureza de seus apoios e 

vedações laterais promove uma ausência de homogeneidade geométrica das coberturas estruturadas nesta tipologia, dificultando a 

análise de sua geometria. Entretanto, é importante ressaltar que algumas das obras executadas enquanto Abóbadas Gaussianas 

contínuas em associação com a tipologia estrutural de superfícies regradas e lâminas dobradas como a Igreja de Cristo Obrero são 

de sumária  importância para a consolidação das Abóbadas Gaussianas enquanto tipologia estrutural na obra de Eladio Dieste, e 

receberão a atenção devida no desenvolvimento do trabalho.  

Além da concretização dos objetivos gerais e complementares já claramente delineados na seção IV. - Objetivos (gerais e 

específicos”, espera-se que este trabalho possa promover uma contribuição de impacto cultural (GODIN; DORE, 2007), ao auxiliar 
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a dar a devida divulgação as contribuições técnico-construtivas de um dos principais engenheiros civis do século XX. Entretanto, as 

principais contribuições desta tese de doutoramento residem no escopo do impacto tecnológico (GODIN; DORE, 2007).  

A comprovação desta hipótese se potencializa mediante a verificação da existência parcial de uma geometria geradora das 

Abóbadas Gaussianas descontínuas projetadas e construídas por Eladio Dieste, de tal forma que esta etapa constitui não apenas 

um objetivo central, mas um ponto de impacto tecnológico desta pesquisa (GODIN, DORE; 2007). A verificação de indexadores 

acadêmicos como o Avery Index (2019) e Web-of-Science (2019) atesta que o processo de projeto de superfícies estruturais está 

em ampla discussão na comunidade científica nas primeiras décadas do século XXI, muito em função dos avanços tecnológicos 

exponenciais de plataformas digitais de análise estrutural e arquitetônica destas tipologias construtivas, assim como o 

desenvolvimento e aprimoramento de materiais construtivos para sua execução.  

 

VI -  Método  

 

Resumidamente, os procedimentos para esta pesquisa foram constituídos em uma Base Teórica, onde reuniu-se o estado-

da-arte acerca da temática de estudo, e uma Base Empírica, onde foram realizadas experimentações através de Fontes primárias e 

houve a confrontação destes resultados com o estado-da-arte acerca: 

1. Revisão Bibliográfica (Base Teórica): levantamento, catalogação e fichamento das referências bibliográficas análogas 

a temática de estudo. 

2. Obtenção dos desenhos originais e visitas in-loco (Base Empírica): obtenção de Fontes primárias e reconhecimento 

das obras visando a viabilização de sua análise posterior via experimentação.  
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3. Experimentação (Base Empírica): a análise das relações geométricas nas Abóbadas Gaussianas foi feita com base em 

seu redesenho e modelagem paramétrica, a partir dos desenhos originais previamente obtidos. Estes modelos 

paramétricos geraram modelos físicos digitalmente fabricados que auxiliaram na compreensão da forma dos estudos 

de caso e retroalimentaram as análises realizadas.  

4. Interpretação dos resultados (Base Empírica): análise e avaliação dos resultados por meio de sua sistematização, 

redação de artigos (produtos parciais) e elaboração da versão preliminar da tese. Este conjunto de atividades resultou 

em análises quantitativas e qualitativas que visaram demonstrar a contribuição original da pesquisa através de sua 

confrontação com o estado-da-arte acerca da temática de estudo, 

5.  Conclusão. Redação final de textos e diagramação/formatação da pesquisa. 

Assim sendo, a análise das relações geométricas nas Abóbadas Gaussianas está calcada em seu redesenho e modelagem 

paramétrica a partir de seus desenhos originais, justamente pela precisão geométrica intrínseca a operação do software Rhinoceros 

3D 6.0© junto ao plug-in Grasshopper 3D©. A modelagem paramétrica oferece uma gama de recursos para a elaboração de formas 

complexas e precisas a partir de uma associação de parâmetros dentro da interface escolhida (FLORIO, 2007). A complexidade 

geométrica nas Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste sugere compatibilidade para com este ferramental de 

modelagem, de tal sorte que uma vez escolhido o software que auxiliará neste processo analítico, vários algoritmos podem alimentá-

lo para desenvolver o desenho da forma desejada. A produção dos teóricos e arquitetos que se utilizam da Modelagem Paramétrica 

tem tido resultados (FLORIO, 2014), extremamente eficazes na investigação de formas de grande complexidade geométrica e 

espacial, principalmente as curvilíneas, que exigem algoritmos mais complexos para sua construção. Assim sendo, a adoção da 

modelagem paramétrica enquanto método de investigativo elencado para a análise dos estudos de caso desta pesquisa está 

diretamente relacionado a geometria complexa presente nas Abóbadas Gaussianas descontínuas, assim como ao estado da arte do 

processo de projeto das superfícies estruturais rígidas.  
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VII - Síntese do sumário e conteúdo dos capítulos  

 

Nesta primeira seção desta tese de doutoramento, denominada Introdução, são apresentados objeto de estudo, recorte de 

pesquisa, hipótese, justificativa de pesquisa, objetivos gerais e complementares, método da pesquisa, um breve apanhado acerca 

dos capítulos seguintes, assim como a contribuição esperada, devidamente segmentada em seus respectivos tipos de impacto 

(GODIN; DORE, 2007). Já no primeiro capítulo, denominado “Fundamentação Teórica: Eladio Dieste, um engenheiro estrutural 

inovador e latino-americano” visa fomentar uma varredura acerca do estado da arte acerca da temática de estudo, constituindo a 

base teórica desta tese de doutoramento.  

A primeira seção deste capítulo inicial, 1.1 A Arquitetura Moderna: antecedentes e engenheiros notáveis, visa estabelecer os 

antecessores de Eladio Dieste enquanto engenheiros estruturais notáveis e que estabeleceram os caminhos para a concepção 

estrutural de cascas na segunda metade do século XX. Já a segunda seção deste primeiro capítulo, 1.2 A América Latina na crítica 

da História da Arquitetura Moderna, ilustra a também diminuta quantidade de menções do engenheiro uruguaio nos cânones de 

crítica da arquitetura moderna, assim como o viés predominantemente eurocentrista destes autores consagrados.  

Enquanto a terceira seção do primeiro capítulo, 1.3 Olhares dedicados a Eladio Dieste, explicita a técnica construtiva da 

cerâmica armada desenvolvida pelo engenheiro uruguaio, suas tipologias estruturais preponderantes, e uma breve interpretação de 

seu método de cálculo, a quarta seção, 1.4 A geometria aplicada a análise de estruturas, estabelece os conceitos geométricos 

importantes para o entendimento da geometria da tipologia estrutural das Abóbadas Gaussianas na quinta seção, 1.5 Tipologias 

estruturais: as Abóbadas gaussianas. Por fim, este primeiro capítulo se encerra com as sexta e sétima seções, 1.6 Criatividade e os 

artistas estruturais e 1.7 Modelagem paramétrica, onde ficam estabelecidos os parâmetros conceituais dos diferenciais do processo 

de projeto de Dieste e do método de análise da pesquisa respectivamente.  
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 O segundo capítulo da pesquisa, Procedimentos Metodológicos, estabelece justamente o método utilizado para a 

comprovação da hipótese. Na seção 2.1 A obtenção dos desenhos e visita das obras in-loco, ficam explicitados as estratégias de 

obtenção dos desenhos originais e visitação das obras de Dieste na América Latina e Europa para fins de pesquisa. Do mesmo 

modo, na seção 2.2 Critérios de seleção dos estudos de caso, foram balizados os critérios para a determinação das obras 

enquadradas dentro do objeto de estudo a serem analisadas mais a fundo. A seguir, a seção 2.3 Redesenho das seções transversais 

e longitudinais, ilustra o processo de redesenho das seções das coberturas dos estudos de caso utilizado na análise da seções 

propriamente ditas na seção 2.4 Análise da geometria constituinte da seção transversal.  

O redesenho destas seções também foi utilizado como base para o entendimento das seções e sua regressão polinomial na 

seção 2.5. Regressão polinomial das seções transversais e longitudinais. Os polinômios obtidos nesta etapa foram, por sua vez, 

utilizados na modelagem paramétrica das superfícies das coberturas dos estudos de caso respectivamente na seção 2.6. Modelagem 

Paramétrica. Por fim, estes modelos paramétricos foram finalmente utilizados para a análise gaussiana da superfície e análise de 

iluminância dos espaços interiores dos estudos de caso nas seções 2.7. Análise Gaussiana das Superfícies e 2.8. Análise de 

Iluminância respectivamente. 

O terceiro capítulo desta tese, 3. – Resultados, delineia os resultados obtidos por meio dos procedimentos metodológicos 

exprimidos no capítulo 2. Consequentemente, o terceiro capítulo está dividido em seções condizentes com a natureza das 

experimentações realizadas:  3.1. Análises das seções; 3.2. Análises das Superfícies; e 3.3. Análises de Iluminância. Já o quarto 

capítulo da tese, 4 – Discussão, estabelece uma interpretação quantitativa e qualitativa dos resultados demonstrados no capítulo 3, 

ao confrontar estes resultados com o estado da arte acerca da temática de estudo de maneira hierárquica. Estes dois capítulos, 2 e 

3, são os componentes mais importantes desta tese de doutoramento justamente por explicitar a contribuição original do trabalho. 
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No capítulo 4, a seção 4.1. A Geometria subjacente das Abóbadas Gaussianas de Eladio Dieste propõem uma reflexão acerca 

das relações geométricas constatadas no objeto de estudo, ponto nevrálgico da tese, e verifica-se como estas relações geométricas 

impactam o espaço arquitetônico produzido, uma das principais demandas da banca de qualificação durante seu exame da tese. A 

seção 4.2. Sobre processo de projeto, processo construtivo, e a forma se utiliza das conclusões parciais obtidas ao longo do trabalho 

para reexaminar lacunas no processo de projeto de Eladio Dieste para Abóbadas Gaussianas descontínuas e sua obra como um 

todo respectivamente. Já a seção 4.3 Conclusões estabelece uma compilação acerca das análises os resultados destas 

experimentações e reforça sua contribuição na verificação da hipótese norteadora deste estudo.  

      No quinto e derradeiro capítulo, “Considerações Finais”, fica explicitado o estágio até onde a pesquisa chegou. 

Consequentemente, este capítulo também é importante justamente por apontar as lacunas constatadas, assim como os próximos 

passos para a exploração do objeto de estudo. Por conseguinte, este capítulo está longe de ser uma conclusão, e foi concebido 

como uma passagem de bastão aos próximos pesquisadores a abordarem o assunto. 
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PARTE 1 – BASE TEÓRICA  

CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: ELADIO DIESTE, UM ENGENHEIRO ESTRUTURAL INOVADOR E LATINO-

AMERICANO 

 

 
 
 
 
 
 

Se Eladio Dieste representa de fato o artista estrutural do passado, ele também nos provê uma amostra do engenheiro do futuro. 
Artistas estruturais sempre se viram como agentes da sociedade, construindo obras públicas que são tanto lindas quanto econômicas, 
mas Dieste levou este conceito um passo além. Para Dieste, o projeto estrutural deve responder adequadamente as seguintes 
questões: A solução se usa de recursos locais? É justa? A solução é ecologicamente sensível? Dieste construiu não apenas formas 
estruturais elegantes, mas formas que levavam em consideração a comunidade local, o meio ambiente, e as implicações sociais mais 
abrangentes envolvidas no processo construtivo. (OCHSENDORF, 2004, p. 104, tradução nossa) 
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PARTE 1 – BASE TEÓRICA  

CAPÍTULO 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: ELADIO DIESTE, UM ENGENHEIRO ESTRUTURAL INOVADOR E LATINO-

AMERICANO 

 

O objetivo do primeiro capítulo desta tese de doutoramento fica explicitado em sua titulação, Fundamentação Teórica, onde 

serão explorados o referencial teórico acerca do objeto de estudo e seus antecedentes, assim como os conceitos e instrumentais 

necessários para a consolidação das experimentações posteriores. Este referencial teórico, por sua vez, foi dividido nas sete 

subseções abaixo: 

 

1.1. - A Arquitetura Moderna: antecedentes e engenheiros notáveis  

1.2. - A América Latina na crítica da História da Arquitetura Moderna  

1.3. - Olhares dedicados a Eladio Dieste  

1.4. - A geometria aplicada a análise de estruturas  

1.5. - Tipologias estruturais: as Abóbadas Gaussianas  

1.6. - Criatividade e os artistas estruturais  

1.7. - Modelagem paramétrica  
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As seções 1.1, 1.2, e 1.3 lidam com os antecedentes e auxiliam nos esforços de contextualização do objeto de estudo. A 

seção 1.1 A Arquitetura Moderna: antecedentes e engenheiros notáveis visa estabelecer os antecessores de Eladio Dieste enquanto 

engenheiros estruturais notáveis e que estabeleceram os caminhos para a concepção estrutural de cascas na segunda metade do 

século XX, ao passo que a seção 1.2 A América Latina na crítica da História da Arquitetura Moderna demonstra o ostracismo da 

América Latina nas explorações acadêmicas acerca da Arquitetura Moderna. A seção 1.3 Olhares dedicados a Eladio Dieste tece 

uma compilação sobre o estado da arte acerca da obra de Eladio Dieste sob a ótica de sua técnica construtiva, a cerâmica armada 

Já a seção 1.4 A geometria aplicada a análise de estruturas estabelece os conceitos geométricos importantes para o 

entendimento da geometria da tipologia estrutural das Abóbadas Gaussianas na seção 1.5 Tipologias estruturais: as Abóbadas 

gaussianas. É justamente na seção 1.5 que são delineados os paradigmas existentes do objeto de estudo enquanto geometria. 

Por fim, este primeiro capítulo se encerra com as seções 1.6 e 1.7, Criatividade e os artistas estruturais e Modelagem 

paramétrica, onde ficam estabelecidos os parâmetros conceituais dos diferenciais do processo de projeto de Dieste, assim como a 

base conceitual para o método de análise das experimentações presentes no Capítulo 3 Resultados e Discussões.  
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1.1 -  A Arquitetura Moderna: antecedentes e engenheiros notáveis  

 

O objetivo desta primeira seção é identificar os antecessores de Eladio Dieste enquanto engenheiros estruturais notáveis e 

que, no alvorecer da efervescência técnica e cultural que conhecemos como Arquitetura Moderna, estabeleceram os caminhos para 

a concepção estrutural de cascas na virada do século XIV para o século XX. Os conceitos estabelecidos nesta seção são importantes 

no sentido de auxiliarem nos esforços de contextualização do objeto de estudo tanto em um âmbito histórico quanto em um âmbito 

tecnológico e projetual. 

Os engenheiros franceses deste período têm um destaque nos avanços da técnica construtiva, que viabilizou os avanços na 

concepção estrutural do século XX, justamente por estarem inseridos dentro dos preceitos do racionalismo estrutural (PICON, 1992). 

No final do século XVIII, o racionalismo estrutural se caracterizava como uma nova estética, onde a técnica construtiva ficava 

evidente. Fortemente influenciada pela acepção teórica de Viollet-le-Duc (1814 – 1879), se trata de uma linguagem onde a “[...] a 

estrutura aparente [opera] como a única base válida para a expressão na arquitetura.” (FRAMPTON, 2005, p. 35). Expoentes incluem 

a Bibliotheque Sainte-Genevieve (Figura 1.1), cujo projeto foi iniciado em 1840 por Henri Labrouste (1801-1875). O salão de leitura 

principal constitui um exemplo mais refinado de racionalismo estrutural (FRAMPTON, 2005) justamente por sua cobertura explicitar 

seu teto de ferro e vidro, sendo apoiado em colunas de ferro fundido. Até mesmo as estantes de leitura foram estruturadas em ferro 

fundido aparente. 

A teoria do classicismo estrutural propriamente dita tem seu apogeu com Histoire de l`architecture (CHOISY, 1929), onde 

Auguste Choisy estabelece que a essência da arquitetura é a construção. Choisy (1929) também estabelece que o desenvolvimento 

técnico se apresenta como origem lógica das transformações estilísticas das edificações.   
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Figura 1.1. A Bibliotheque Sainte-Genevieve, projeto de Henri Labrouste 
(1840). 
Fonte: Bibliotheque Sainte-Genevieve. 2015. Disponível em: 
<http://www.lefigaro.fr/medias/2009/05/07/20090507PHOWWW00224.jpg>
Accesso em: 11 abr. 2018. 

 
A contribuição de Joseph Eugéne de Anatole de Baudot 

(1834-1915) também é válida de ser mencionada pois este 

engenheiro francês também chegou a produzir abóbadas como 

no caso da igreja de St. Jean-de-Montmartre (Paris, 1894) 

(Figura 1.2). Frampton (2015), inclusive cogita que as 

preocupações de Baudot com os grandes vãos tanto em 

concreto armado quanto cerâmica armada podem ser vistas 

como antecipações as lajes planas e placas reticuladas de Pier 

Luigi Nervi, concebidas meio século depois.  

Figura 1.2. Seção longitudinal da Igreja de St. Jean de Montmartre, projeto 
de Anatole de Baudot, em Paris, França. 
Fonte: Section of the Church of Saint Jean de Montmartre, Paris. 2016. 
Disponível em: <http://archimaps.tumblr.com/post/141807911287/section-
of-the-church-of-saint-jean-de-montmartre>. Accesso em: 13 mai. 2018. 

http://www.lefigaro.fr/medias/2009/05/07/20090507PHOWWW00224.jpg
http://archimaps.tumblr.com/post/141807911287/section-of-the-church-of-saint-jean-de-montmartre
http://archimaps.tumblr.com/post/141807911287/section-of-the-church-of-saint-jean-de-montmartre
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Todavia, o trabalho de Baudot e seus contemporâneos 

franceses teve origens independentes aos dos avanços 

ingleses em função do isolamento político e geográfico das 

ilhas britânicas no início do século XX. O engenheiro britânico 

Marc Isambard Brunel (1799-1849) também experimentou com 

cerâmica armada na Inglaterra no início do século XIX 

(PETERS, 1996), mas as contribuições de Baudot e Labrouste 

talvez sejam mais expressivas em um âmbito tectônico e 

construtivo muito em função da considerável quantidade de 

publicações francesas acerca da construção de abóbadas em 

cerâmica (FRAMPTON, 1995). 

Dentre estes escritos é valido ressaltar Cours d’ 

Architecture (1750) de Jacques-François Blondel (1705-1774) 

e principalmente Traité théorique et practique de l’art de bâtir 

(1802) (Figura 1.3) de Jean-Baptiste Rondelet (1743 – 1829). 

De acordo com Frampton (2015), Rondelet foi um dos 

principais responsáveis pela documentação do acervo 

classicista estrutural francês durante as efervescentes 

discussões acerca das atribuições do arquiteto e do 

engenheiro na França do século XIX.  

 

 
Figura 1.3. Traité théorique et pratique de l’art de bâtir (1802) (Figura 2.7) 
de Jean-Baptiste Rondelet.  
Fonte: RONDELET, J. B. 1 desenho. 1802. Disponível em: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86635c/f51.image>. Accesso em: 13 
mai. 2018

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86635c/f51.image
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Ainda na virada do século XIX, mas já tangenciando o século XX, o trabalho de Rafael Guastavino (1842-1908) e seu filho 

Rafael Guastavino Jr. (1872-1950) são fundamentais, pois, disseminaram as abóbadas catalãs no continente europeu e americano 

e muito provavelmente foram os primeiros a armar a cerâmica com aço (OCHSENDORF, 2004). A emigração da família Guastavino 

para os Estados Unidos proveu as bases para duas patentes referentes a cerâmica armada, em 1910 e 1913 respectivamente (Figura 

1.4-a) (COLLINS, 1968). Neumann e Parks (1996), historiadores do legado construtivo da família Guastavino nos Estados Unidos, 

reforçam os escritos de Ochsendorf (2004) e elevam estas patentes aos precursores das cascas finas em concreto armado no século 

XX.   

 
a.                                                           b.                                                                                           c. 
Figura 1.4. (a) Patente para cerâmica armada de Rafael Guastavino Jr. de 1910. (b-c) Processo de extração da seção de abóbada catalã de Rafael Guastavino 
Fonte: (a) GUASTAVINO, R. 1 desenho. 1910. In: OCHSENDORF, J. Guastavino Vaulting: The Art of Structural Tile, 2010.(b-c) ANDERSON, 2004, p. 68. 

 

Edward Allen (2004) inclusive chega a afirmar que as abóbadas de Guastavino constituíram a primeira revolução na 

construção de abóbadas em cerâmica. A razão da atribuição a Guastavino tamanho impacto nesta tipologia construtiva foi sua 
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utilização de estratégias gráficas de concepção estrutural (Figura 1.4 -b-c). Esta estratégia de concepção estrutural fazia com que 

suas formas fossem verificadas estruturalmente por meios gráficos, e consequente ofertava opções de coberturas de grandes vãos 

em abóbada com espessura e utilização de material consideravelmente menor que a de seus concorrentes.  

Existem ainda outros engenheiros notáveis no âmbito da concepção estrutural como um todo desde o início até meados do 

século XX como John Roebbling (1806-1869), em função de suas contribuições de pontes-penseis; Gustave Eiffel (1832-1923), em 

função de suas contribuições com relação a estruturas metálicas; e Robert Maillart (1872-1940), em função de suas explorações em 

concreto armado. Entretanto, existem também engenheiros notáveis especificamente no âmbito da concepção estrutural de cascas 

neste mesmo período como Eugéne Freyssinet (1879 – 1962), Eduardo Torroja (1899-1961) e Pier Luigi Nervi (1891 – 1979), 

notáveis por suas explorações técnico-construtivas em cascas em concreto armado. Sua principal contribuição reside na 

consolidação de famílias de formas estruturais hoje estabelecidas como tipologias estruturais de superfícies estruturais rígidas. Estas 

figuras notáveis na concepção estrutural e de cascas terão sua obra pareado com o estado da arte acerca da produção de Eladio 

Dieste sob a ótica do processo de projeto, na seção 1.6. - Criatividade e os artistas estruturais.  

 

1.2. - A América Latina na crítica da História da Arquitetura Moderna   

 

Esta seção visa evidenciar o desconhecimento ao qual a produção da América Latina ficou relegada nos cânones de crítica 

arquitetônica deste período. Consequentemente, estes escritos se encaminham de modo a identificar uma lacuna considerável no 

trabalho destes importantes pesquisadores, e caracteriza seu legado como predominantemente eurocentrista. Por outro lado, o 

referencial bibliográfico identificado nesta porção do trabalho também serviu como um filtro para verificar os principais olhares 
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dedicados a Eladio Dieste, concentrados em escassos números, além de constatar que os trabalhos cujo enfoque é a Historiografia 

da Arquitetura Latino-Americana contém um viés político considerável em seus escritos.  

Portanto, inicialmente objetivou-se identificar a presença de Eladio Dieste nos cânones da Arquitetura Moderna do Século XX, 

período de atuação do engenheiro uruguaio, de tal sorte a amparar as premissas desta tese de doutoramento sob autores 

consagrados que moldaram o estado da arte acerca desta área de estudo. Este levantamento permitiu ser factível de concluir que a 

obra de Eladio Dieste também foi relegada a pouquíssimas menções. 

Kenneth Frampton menciona Eladio Dieste em seu clássico “Histórica Crítica da Arquitetura Moderna” (2015) apenas no último 

capítulo da terceira parte - Capítulo 7 “Arquitetura na Era da Globalização: topografia, morfologia, sustentabilidade, materialidade, 

habitat e forma cívica 1975 – 2007.” O recorte cronológico deste capítulo exclui algumas das realizações mais importantes do 

engenheiro uruguaio, como a Igreja de Cristo Obrero de Atlantida (1958), e estes escritos não fazem menção a aproximação de 

Dieste no que diz respeito aos preceitos do regionalismo crítico, que influenciaram as fundamentações do modus operandi projetual.  

Leonardo Benevolo, em História da Arquitetura Moderna (1996) não faz qualquer menção de Eladio Dieste em seus escritos. 

Entretanto, a América Latina encontra menção em seu apanhado eurocentrista de maneira mais contundente em seu último e 

derradeiro capítulo 20, denominado “O Novo Campo Internacional.” Neste capítulo existe a menção da América Latina em uma 

análise da arquitetura moderna brasileira no início e meados do século XX. Benevolo (1996) aqui apresenta os primórdios no 

modernismo no Brasil, fazendo menção à Warchavchik e os esforços de Lucio Costa na moldagem de uma arquitetura nacional, 

dentro do contexto de busca de uma verdadeira identidade nacional. O enfoque destas discussões é justamente o legado de 

Niemeyer, com uma exploração um pouco mais aprofundada de Brasília, e da obra de Affonso E. Reidy, com uma análise mais 

demorada acerca do Conjunto Pedregulho. Entretanto não há nos escritos de Benevolo (1996) uma exploração acerca dos 

fenômenos de regionalismo crítico tal qual ocorre em Frampton (2015). 
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Nos escritos de Reyner Banham, em The Architecture of the well-tempered environment (1984), existe apenas a menção de 

uma única obra latino-americana, a Fábrica Olivetti em Buenos Aires, projeto do arquiteto Marco Zanuso em 1954. Já em seu cânone 

da crítica da arquitetura moderna, Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina (1960), não existe qualquer menção à América Latina. 

A exegese de escrita de Espaço, Tempo e Arquitetura de Siegfried Giedion (1944) confirma a suspeita suscitada por seu 

período de publicação de que não há menção da arquitetura latino-americana em seus escritos. Com relação ao cânone Os 

Pioneiros do Desenho Moderno, de Nikolaus Pevsner (1960), também não há menções da América Latina.  

Tamanho eurocentrismo naturalmente fez com que no início do século XXI surgissem leituras caleidoscópicas acerca da 

arquitetura moderna no século XX. Dentre estes autores é importante citar Jean-Louis Cohen em O Futuro da Arquitetura desde 

1889 – Uma História Mundial (2013). Edições posteriores de livros importantes acerca da historiografia da arquitetura moderna com 

suas primeiras edições no final do século XX também tiveram a inclusão de expoentes da América Latina como é o caso de William 

J. R. Curtis em Arquitetura Moderna desde 1900, originalmente publicado em 1982, mas que passou a incluir Eladio Dieste e outros 

expoentes fora do Atlântico-Norte a partir de sua terceira edição em 2008.  

Curtis (2008) e Cohen (2014) abordam a questão do regionalismo crítico em uma maneira que parece ser herdada de Benevolo 

(1966), que admite timidamente que as tendências racionalistas na América Latina não foram simplesmente assimiladas sem 

qualquer retorno ao velho continente e ao Atlântico-Norte como um todo. Porém, diferentemente de Benevolo (1996), Cohen (2014) 

assume que o afloramento destas arquiteturas em outras partes do planeta influenciou diretamente a maneira na qual a arquitetura 

europeia se desenvolveu na segunda metade do século XX. 

Todavia, assim como nos escritos de Frampton (2015) e Benevolo (1996), Cohen (2014) e Curtis (2008) também demonstram 

uma certa tendência de agrupar os expoentes latino-americanos debaixo do “guarda-chuva” abrangente da arquitetura brasileira.  

Curiosamente, ao abordar a questão da tectônica na América Latina, Cohen (2014) acaba por ignorar Eladio Dieste.  
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Embora o viés eurocêntrico seja rompido com 

explorações globais, a questão da tectônica na América Latina 

se concentra na obra de Rogelio Salmona.  Rogelio Salmona, 

assim como Dieste, detém produção importante se utilizando 

de tijolos, mas apenas como vedação ao invés de estrutura. 

Dentre estes exemplos figuram as Torres del Parque, 

construídas em Bogotá em 1970 (Figura 1.5). Nem mesmo o 

fato de Salmona também se fazer valer de superfícies 

estruturais rígidas como abóbadas em algumas residências 

despertou esta conexão com Dieste em Cohen (2014). 

 
Figura 1.5. Conjunto Habitacional Torres del Parque em Bogotá, obra de 
Rogelio Salmona em 1970. 

Fonte: (a) GUERRA, A. 1 fotografia. 200_. Disponível em: < 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/17.194/6193>. 
Accesso: 19 mai. 2018. 
 
 

Entretanto, ao desenvolver suas arguições acerca da 

chegada e assimilação da arquitetura moderna na América 

Latina, Curtis (2008) foi o único autor não dedicado totalmente 

ao legado de Eladio Dieste a mencionar a casa Berlingieri (Fig. 

1.6). Foi justamente neste projeto que o arquiteto catalão 

Antonio Bonet contou com os préstimos de Eladio Dieste para 

o desenvolvimento da estruturação desta residência. 

Conjuntamente, chegaram à solução de cobertura em 

abóbadas estruturadas em cerâmica armada, a primeira  

experiência de Dieste nesta técnica construtiva (PABLO 

BONTA, 1963). 

Ao invés de citar Eladio Dieste, Frampton (2015) cita a 

fase tardia da obra do arquiteto sueco Sigurd Lewerentz como 

referência de alvenaria armada. Embora estas obras 

contenham elementos em alvenaria estrutural, sua 

estruturação se dá pela associação direta com outros sistemas 

construtivos como a madeira no caso da marquise do pátio 

posterior da igreja de São Marcos, e da estruturação da nave 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/17.194/6193
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como um todo na igreja de São Pedro (Figura 1.7).  Suas  

exemplificações acerca da tectônica do tijolo se concentram na 

Biblioteca de Exeter, de Louis Kahn. 

  a  

           b 
                              
Figura 1.6. Tomada externa (a) e planta do pavimento superior (b) da Casa 
Berlingieri, em Punta Ballena, Uruguai, de 1947.  
Fonte: (a) Acervo DIESTE & MONTAÑEZ. 2017. 1 fotografia. (b) CORREA, 
N. 1 fotografia. 2015.  

  
Figura 1.7.: Igreja de São Pedro, situada em Klippan, Suécia, obra de Sigurd 
Lewerentz em 1966 
Fonte: FONCK, A. 1 fotografia. 2008. 
 

 

Ao abordar este a questão da tectônica é indispensável 

levar em conta outro trabalho importante de Kenneth Frampton, 

Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in 

Nineteenth and Twentieth Century Architecture (1995), onde a 

questão da tectônica é analisada em um apanhado extenso 

sob a ótica do espaço e do processo construtivo, 

estabelecendo paralelos e conexões entre o conteúdo artístico 

e técnico intrínseco a tectônica. O conceito de tectônica 
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certamente é importante para a compreensão da obra de Eladio Dieste em função da expressividade construtiva de sua produção. 

Esta tese, assim como Frampton (1995) o fez neste importante trabalho, se utilizará da acepção de Eduard Sekler acerca de 

tectônica, estabelecida em Structure, Construction, and Tectonics (1965): 

 

[tectônica é] uma certa expressividade oriunda da resistência estática da forma construída de modo que a expressão resultante não 
poderia ser atribuída somente a construção ou estrutura [...] Uma dada expressão pode variar tanto pela ordem da estrutura quanto 
do método de construção, citando como exemplo o ocultamento dos contrafortes aéreos do barroco. Entretanto, quando a estrutura 
e construção parecem ser independentes uma da outra, como no caso do Palácio de Cristal de 1851, o potencial tectônico do todo 
poderia aparentar derivar da euritimia das suas partes e da articulação das suas juntas. (FRAMPTON, 1995, p. 21-22, tradução 
nossa). 
 
 

Dentre os olhares cujo enfoque é justamente a Arquitetura moderna latino-americana, não surpreendentemente predominam 

autores latino americanos. Tendo em vista o fato de que o enfoque desta tese de doutoramento engloba justamente a geometria das 

Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste, a relação abaixo certamente será menos aprofundada que no caso de 

investigações onde a historiografia latino-americana é o foco.  

Em Arquitetura e crítica na América Latina, Josep Maria Montaner (2014) estabelece uma valiosa compilação dos arquitetos 

e acadêmicos envolvidos na historiografia da arquitetura moderna na América Latina e sua principal contribuição para esta tese de 

doutoramento foi justamente elencar os principais expoentes de análises e estruturá-las cronologicamente e conceitualmente. 

Montaner (2014) omite Dieste ao analisar os pioneiros da arquitetura moderna no continente, de modo que as menções diretas de 

Dieste nestes escritos ocorrem ao discutir o conceito de tecnologia socializadora: “[...] em que medida cada país usa os materiais e 

técnicas locais e como se produz a dissociação contemporânea entre a técnica e a forma face ao avanço tecnológico e a sociedade; 

como os novos materiais e as novas tecnologias influem na obra arquitetônica, assim como os novos meios de desenho e 

representação através de computadores.” (MONTANER, 2014, p. 30). Eladio Dieste surge então como um exemplo de como a 
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tecnologia pode operar a mediação entre as possibilidades técnicas e materiais locais e os “códigos técnicos internacionais” 

(MONTANER, 2014, p. 30). 

De acordo com Montaner (2014), “a contribuição mais importante à crítica da arquitetura na América Latina foi a de Marina 

Waisman, autora de livros tão fundamentais como La estrutura histórica del entorno (1972), El interior de la história (2013) e La 

arquitectura descentrada (1995).” (p. 72). A análise deste último livro, se faz necessária neste trabalho justamente por promover a 

necessidade de analisar a historiografia da América Latina por Latino-americanos, e explorar a fundo as questões de centralidade e 

regionalismo crítico, lançando conceitos como o da “transculturação” de elementos arquitetônicos e urbanos europeus e norte-

americano para a América Latina. 

Waisman (2013) situa Dieste dentro de suas discussões acerca de Centro, Periferia e Região. A arguição “[...] sancionou a 

legitimação dos diversos projetos locais, da descentralização dos modelos – uma possibilidade nem sempre aproveitada pelos atores 

locais.” (WAISMAN, 2013, p. 86). Eladio Dieste, assim como Rogelio Salmona e Severiano Porto constituem exemplos férteis do que 

a autora chama de “exploração da realidade em busca de valores próprios.” (WAISMAN, 2013). Isto é feito apesar das muitas 

dificuldades desta empreitada, pois o desenvolvimento das nações latino-americanas é repleto de rupturas e irrupções.  

Este mesmo trio de projetistas também é mencionado quando Waisman (2013) coloca que a noção de tecnologia nos países 

em desenvolvimento não deve deixar se seduzir pelos exemplos high tech com as peles de Cesar Pelli. Pelo contrário, Waisman 

(2013) sugere que um uso extremamente racional dos materiais: “[...] tecnologia avançada é aquela que permite, com base em 

recursos humanos e materiais Accessíveis, alcançar, mediante seu aperfeiçoamento e desenvolvimento, o mais alto grau de 

produtividade para conseguir um habitat adequado a cada região e seus modos de vida, tanto em qualidade como em quantidade.” 

(WAISMAN, 2013, p. 93). 
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Da mesma maneira, as menções de Eladio Dieste por Gutiérrez em Arquitectura y Urbanismo en Iberoamerica (1984) têm 

como foco inicial sua utilização criativa dos materiais a sua disposição, em seu caso o tijolo. Fica estabelecida também uma 

admiração do autor por Dieste em sua conciliação entre os aspectos humanistas e técnicos intrínsecos a projetação de arquitetura. 

Esta exaltação pode ser verificada na passagem abaixo, onde é feito um paralelo com Hassan Fathy em uma arguição em prol da 

exploração criativa da tecnologia como solução para uma arquitetura que dialogue com o seu local. 

Uma outra menção de Dieste que vale a pena ser elencada nesta relação é a de Enrique Browne em Otra arquitectura en 

América Latina (1988). Neste compendio, Browne (1988) faz alusões indiretas (MONTANER, 2014) ao conceito de regionalismo 

crítico de Frampton (2015) sugerindo que existem duas linhas de arquitetura no continente – uma linha racionalista e internacional 

encabeçada por figuras como Niemeyer, Candela, Villanueva e Amancio Willians, e outra linha de cunho regionalista encabeçada 

justamente por Eladio Dieste, Rogelio Salmona e Severiano Porto. Nesta vertente encabeçada por Dieste e seus pares, Browne 

(1988) destaca o resgate de elementos vernaculares em suas premissas técnico-construtivas e a consequente aproximação com 

seu povo ao invés de uma cega adesão ao desenvolvimentismo.  

O arquiteto e professor brasileiro Hugo Segawa, elencado por Montaner (2014) como um dos principais expoentes da crítica 

arquitetônica latino-americana na contemporaneidade, menciona Eladio Dieste em Arquitectura Latinoamericana Contemporánea 

(2005). Para chegar a sua construção do que seria a arquitetura contemporânea latino-americana, Segawa (2005) inevitavelmente 

aborda a chegada do moderno no continente. É justamente neste momento que surge a breve menção de Eladio Dieste, 

acompanhado de extensa relação de argentinos como Amancio Williams (1913-1989), Marina Waisman (1920-1997); o brasileiro 

Joao Batista Vilanova Artigas (1918-1985); o colombiano Fernando Martinez Sanabria (1926-1991); o cubano Fernando Salinas 

(1930-1992); e o mexicano Alejandro Zohn (1930-2000). Estas figuras são tratadas como os protagonistas da segunda geração da 

modernidade na América Latina.  
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Este livro também apresenta um capítulo inteiramente dedicado a Antonio Bonet, onde fica constatado que a residência 

Berlingieri (Figura 1.6) palco dos primeiros experimentos de Dieste com cerâmica armada, está inserida em um rol de projetos 

decorrentes de toda uma proposta de urbanização de Punta Ballena por Bonet (MALUENDA, 2016). Neste capítulo acerca de 

Bonet destaca-se o processo de incubação e aprimoramento da cerâmica armada após o projeto com Bonet no primeiro escritório 

de Eladio Dieste junto ao seu sócio para a vida toda, o também engenheiro Eugenio Montañez. Em suas instalações no centro de 

Montevidéu, os dois engenheiros eram vizinhos de dois arquitetos com ampla experiência no escritório de Le Corbusier: Carlos 

Clemont e Justino Serralta (MANDUELA, 2016). Estes arquitetos corroboraram com a implementação do legado construtivo e 

conceitual de Le Corbusier dentro do repertorio de Dieste, afinal Bonet também já havia trabalhado com o próprio Le Corbusier 

(TORRECILLAS, PÉREZ, 1996). 

O convívio de Clemont e Serralta com Dieste e Montañez foi amplamente documentado em Tres Visitantes en Paris: Los 

Colaboradores Uruguayos de Le Corbusier, de autoria do Prof. Jorge Nudelman (2014). Dentre os resultados de trabalhos em 

coautoria estão o projeto da GEMCO – Caterpillar, em 1955, onde Dieste começou a experimentar com a curvatura em suas 

coberturas. Este trabalho em conjunto deu vazão a um escritório formado pelos dois engenheiros e dois arquitetos que duraria até 

1961 (MANDUELA, 2016). Neste período de parceria, também surgiram encargos projetuais notáveis como o projeto da Igreja de 

Cristo Obrero, projetada e construída entre 1952 e 1958, onde a influência de Le Corbusier, por meio de Ronchamp e do Modulor, é 

latente (NUDELMAN, 2014; MANDUELA, 2016). Nudelman (2014) sugere que esta influência só se manifestou em função do lastro 

técnico pertencente a Dieste, potencializando sua contaminação pelas experiências de Le Corbusier com estruturas cerâmicas 

repassadas a seus discípulos, e culminou no caráter inovativo das explorações em cerâmica armada por Dieste tal qual será visto 

na próxima seção 1.3. - Olhares dedicados a Eladio Dieste.   
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1.3. - Olhares dedicados a Eladio Dieste  

 

A presente seção tem como objetivo principal tecer uma compilação sobre o estado da arte acerca da obra de Eladio Dieste 

sob a ótica de sua técnica construtiva, a cerâmica armada, tal qual aprimorada pelo engenheiro uruguaio Eladio Dieste. Também 

serão apresentados uma síntese gráfica do método de cálculo de Eladio Dieste, assim como um panorama resumido acerca das 

tipologias estruturais preponderantes na obra de Dieste, levando em consideração que a tipologia estrutural das Abóbadas 

Gaussianas será devidamente aprofundada na seção 1.5 Tipologias estruturais: as Abóbadas gaussianas.  

Existem poucas publicações acerca da obra de Dieste como um todo. Esta afirmação pode ser feita se levada a pesquisa no 

indexador acadêmico Web-of-Science realizada em 2018 se utilizando da palavra chave “Eladio Dieste” revelou apenas 23 

publicações referentes ao tema de estudo (Fig. 1.8 - a). O mesmo levantamento na plataforma Avery Index, também em 2018 e com 

base na palavra chave “Eladio Dieste” revelou 66 publicações relacionadas ao tema de estudo (Fig. 1.8 – b). Curiosamente, a 

pesquisa destas bases de dados com a tipologia estrutural em estudo nesta tese de doutoramento, Abóbadas gaussianas, tanto em 

português quanto em inglês e espanhol (gaussian vaults e bóveda gausas respectivamente) não resultaram em publicações 

relacionadas ao tema.  

Enquanto o levantamento da Web-of-Science (2018) elencou apenas publicações mais recentes (a partir de 1988), o 

levantamento realizado no Avery Index (2018) produziu dados desde os anos 60. Entretanto, todas as publicações detectadas pelo 

Web-of-Science foram detectadas pelo Avery Index, com exceção dos escritos de Hensel e Bover (2015), onde são feitas explorações 

contemporâneas de processos de projetação de cascas e o conceito de catenária é ilustrado através da obra de Eladio Dieste.  
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a.                              b. 
Figura 1.8. Levantamento de publicações análogas a temática da pesquisa no indexador Web-of-Science (a) e Avery Index (b). 
Fonte: (a) MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2018. Dados coletados de Clarivate Analytics. Disponível em: <https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-
of-science/>. Accesso em: 06 jul. 2018. (b)  MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2018. Dados coletados de  Pro Quest. Disponível em: < 
https://www.proquest.com/products-services/avery-set-c.html>. Accesso em: 08 out. 2018. 

 

  

Figura 1.9. Distribuição geográfica das publicações levantadas com o Avery 
Index  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2018. Dados coletados de  Pro Quest. 
Disponível em: < https://www.proquest.com/products-services/avery-set-
c.html>. Accesso em: 08 out. 2018.  
 
 

A análise de distribuição geográfica das publicações 

elencadas no Avery Index (Figura 1.9) surpreendentemente 

coloca o Japão como o principal expoente de publicações 

acerca de Eladio Dieste muito em função de uma bateria de 

onze  artigos científicos publicados no ano de 2003 na revista

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://www.proquest.com/products-services/avery-set-c.html
https://www.proquest.com/products-services/avery-set-c.html
https://www.proquest.com/products-services/avery-set-c.html
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japonesa A + U. Dez destes artigos foram assinados pelo engenheiro estrutural japonês Mamoru Kawaguchi, notável por seus 

projetos em membranas e estruturas pneumáticas, e lidam com projetos notáveis de Dieste separados por suas principais 

tipologias estruturais. Nestes artigos, as únicas menções da tipologia estrutural das Abóbadas gaussianas, objeto de estudo desta 

tese de doutoramento, ocorrem em Packing plant for Citricos Caputto, Salto, Uruguay 1971-1972 (2003) e The structural design of 

Eladio Dieste (2003). Todavia, estas menções de Abóbadas Gaussianas são meramente descritivas no primeiro artigo, e no 

segundo artigo também ficam em segundo plano ao dar vazão para a importância da catenária na estruturação desta tipologia tal 

qual será devidamente aprofundado na seção 1.5. Tipologias estruturais: as Abóbadas gaussianas. 

Também foram consultadas as bases de dados de teses, mestrados e publicações das bibliotecas das faculdades de 

arquitetura e engenharia da CAPES, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Escola da Cidade, Anhembi Morumbi, USP, São 

Judas, Belas Artes e UNICAMP na cidade de São Paulo e cidades próximas.  Esta consulta as bases de indexação locais 

direcionaram consultas em bibliotecas de universidades federais e privados em áreas de interesse, como o caso da FAU-UFRGS e 

a FAU-UNIRITTER no Rio Grande do Sul, a UFSC em Santa Catarina, a UNB no Distrito Federal, a UFRJ no Rio de Janeiro, e a 

UFPB em João Pessoa. Esta também aferição culminou na consulta de periódicos e bibliotecas estrangeiras, principalmente na 

Argentina, Uruguai, Espanha, Escócia, Inglaterra, Áustria e Suíça.  

Dentre os mestrados e teses de doutorado correlatos destacam-se A Obra de Eladio Dieste (FITZ, 2015) e Eladio Dieste e a 

cerâmica armada (ESCANDELL, 2012), por estabelecer um compilado acerca da obra do engenheiro uruguaio e visar uma 

situação cronológica e técnica de suas contribuições perante seus pares; Avaliação de estruturas abobadadas na cidade do Rio de 

Janeiro – patologias e reforço (SANTOS, 2017), Estruturas de cascas cilíndricas em material cerâmico (PIMENTA, 2007), e 

Sistematização da Tecnologia de Eladio Dieste: Contribuições Para a Inovação do Projeto Arquitetônico e da Construção em 

Alvenaria Estrutural (CARVALHO, 2004), por estabelecer uma síntese de sua técnica construtiva e valiosos insights no tocante a 

relação desta para com a forma resultante; Dieste no Nordeste? Um estudo sobre transferência de tecnologia em arquitetura: o 
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caso das cascas de cerâmica armada (COSTA, 2012), Resgate da Obra do Engenheiro Civil Eladio Dieste na Cidade de Artigas, 

Uruguay (FAGUNDEZ, 2017), e Indústria Memphis: outro caminho para a cerâmica armada na Arquitetura Moderna do Rio Grande 

do Sul de 1970 a 1980 (QUADRO, 2017) por resgatar detalhes da produção de Dieste menor disseminação e Accesso acadêmico 

e geográfico 

Este levantamento revelou que as publicações mais marcantes incluem os escritos de Pablo Bonta em Eladio Dieste (1963), 

Galaor Carbonell em Eladio Dieste – La estructura cerámica (1987), a compilação de Antonio Jimenez Torrecillas e Martin de Porres 

Ramírez Pérez em Eladio Dieste (1943-1996) (1996), e Eladio Dieste: Innovations in Structural Art, de Stanford Anderson (2004). 

Nestes títulos, as premissas ideológicas do engenheiro são expostas justamente por meio de sua técnica construtiva. Portanto, as 

poucas menções referentes a Dieste exploram com maior contundência a sua acepção artística de economia, alcunhada pelo termo 

de economia cósmica, assim como o translado destes valores culturais na criação de uma técnica construtiva adequada a realidade 

social e econômica de sua área de atuação: a cerâmica armada.  

Igualmente raras são as explorações acadêmicas mais aprofundadas acerca de suas tipologias estruturais. Estas ocorrem 

com maior profundidade apenas em Torrecillas e Pérez (1996), Anderson (2004) e em The Engineer’s Contribution to Contemporary 

Architecture, de Remo Pedreschi (2000). Já com relação ao método de cálculo propriamente dito, a principal referência é o Volume 

2 de Torrecillas e Pérez (1996), dedicado somente ao cálculo. Entretanto é valido ressaltar que Carbonell (1987) apresenta uma 

síntese mais ilustrativa do processo, que embora afetadas pelas privações de uma síntese, é acompanhada de exercícios práticos 

que corroboram com sua compreensão.  

O levantamento realizado no Avery Index (Figura  1.10) corrobora com a afirmação acima pois vinte e quatro das publicações 

elencadas estabelecem um panorama genérico acerca da obra de Dieste através de explorações de sua técnica construtiva como 

em Rebella (2014) em Eladio Dieste: La sociedad del ladrillo; e Pagès  (2001) em Eladio Dieste: Innovation et matériaux traditionnels. 
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Figura 1.10. Taxonomia das publicações elencadas no Avery Index. 
MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2018. Dados coletados de  Pro Quest. 
Disponível em: < https://www.proquest.com/products-services/avery-set-
c.html>. Accesso em: 08 out. 2018. 
 

Dezesseis das publicações levantadas versam sobre a 

tipologia estrutural das superfícies regradas com um enfoque 

predominante na Igreja de Atlantida, a obra mais notável de  

Eladio Dieste, mais especificamente no espaço resultante 

desta tipologia estrutural do que em sua análise geométrica ou 

mecânica propriamente dita, como em  Isasi (2002)  em  Eladio 

Dieste: Iglesia de Atlántida, canelones, e Argilés (1992) em Las 

bóvedas de la Atlantida. Informes De La Construcción.  

A figura 1.10 revela ainda uma escassez de publicações 

acerca do processo de projeto e concepção estrutural de Eladio 

Dieste, assim como a tipologia estrutural em análise nesta tese 

de doutoramento: as Abóbadas gaussianas. As publicação 

elencadas acerca do processo de concepção estrutural e da 

tipologia das Abóbadas gaussiana serão explorados mais 

afundo na seção 1.5. Tipologias estruturais: as Abóbadas 

gaussianas. 

 

Também foi levantada apenas uma publicação acerca 

da iluminação natural na obra de Eladio Dieste enquanto 

desdobramento espacial de suas geometrias curvilíneas, em 

Espaços luminosos: exposición de fotografías de Alejandro 

Leveratto sobre la obra de Eladio Dieste (2011). Se trata de 

uma exposição de fotos de Alejandro Leveratto, porém sem 

uma análise do fotógrafo ou de críticos de arquitetura. Os 

presentes levantamentos no Avery Index e Web of Science não 

detectaram publicações cujo enfoque seriam as relações 

geométricas nas tipologias estruturais das Abóbadas 

https://www.proquest.com/products-services/avery-set-c.html
https://www.proquest.com/products-services/avery-set-c.html
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gaussianas, assim como em sua variação mais numerosa, as Abóbadas Gaussianas descontínuas.   

Todavia, antes realizar uma imersão acerca da técnica construtiva de Eladio Dieste, suas tipologias estruturais e seu método 

de cálculo, é prudente estabelecer uma base de entendimento acerca deste personagem. A trajetória de Eladio Dieste fica 

visivelmente delineada na linha do tempo da Figura 1.11, onde ficam registradas datas importantes como o nascimento de Dieste 

em 1917, na cidade de Artigas, no Uruguai, e sua estadia em Engenharia Civil na Universidad de la República (UdelaR), entre 1936-

1943. Esta linha do tempo auxilia a situar a importância do envolvimento acadêmico de Dieste no início de sua carreira, que ocorreu 

de maneira concomitante a sua atuação profissional enquanto funcionário público e funcionário de outras firmas de engenharia. Sua 

trajetória independente ao lado de Eugenio Montañez teve início em 1954 e durou até sua morte em 2000.  

A título de distribuição geográfica, a obra de Eladio Dieste está presente tanto no Cone-Sul, nos territórios de Argentina, 

Uruguai e Brasil, assim como na Espanha (Figura 1.12). Já a Figura 1.13-a explicita como o grosso de sua produção se concentra 

em território Uruguaio. As figuras 1.13-b e 1.13- c ilustram a distribuição de sua obra no Uruguai, e atestam como está se concentra 

na capital do país, Montevidéu. No entanto, também é possível constatar um número considerável de obras de sua autoria na cidade 

nortenha de Salto, perto de sua nativa Artigas.  

De acordo com o próprio Dieste, tanto em Torrecillas e Pérez (1996) quanto em Carbonell (1987), a produção do engenheiro 

uruguaio pode ser enquadrada em quatro tipologias estruturais (Figura 1.14): 1 – Abóbadas Gaussianas; 2 – Abóbadas 

Autoportantes; 3 – Superfícies regradas e lâminas dobradas;  e 4 Torres e Reservatórios.  

Ainda com relação ao próprio Dieste, tanto em Torrecillas e Pérez (1996) quanto em Carbonell (1987),  o uso dado a estes 

agrupamentos estruturais de Dieste, as superfícies estruturais rígidas curvas se concentram em vencer grandes vãos em um âmbito 

industrial, agrícola, religioso e esportivo.  
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Figura 1.11. Linha do Tempo da atuação profissional e acadêmica de Eladio Dieste. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2019. 

 

 

Figura 1.12: Mapa de distribuição geográfica da obra de Eladio Dieste no mundo. 
Fonte: FITZ, 2015, p.  202.
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a  b 

 c 

Figura 1.13 - a: Mapa de distribuição geográfica da obra de Eladio Dieste no Cone-Sul.  
Fonte: FITZ, 2015, p.  202.  
 
Figura 1.13 - b: Distribuição dos projetos de Eladio Dieste em território Uruguaio. 
 
Legenda:  
 

(A) Parador Ayui, Salto. 
(B) Fábrica de embalagem de frutas cítricas Caputto, Salto. 
(C) Terminal municipal de Ônibus, Salto. 
(D) Estação de ônibus de Turlit, Salto. 
(E) Estação de serviços Barbiere e Leggire, também conhecida como Gaivota, Salto. 
(F) Fabrica Refrescos del Norte, Salto. 
(G) Torre do Reservatório Hidráulico da Fábrica Refrescos del Norte, Salto. 
(H) Silo horizontal CADYL, Young. 
(I) Igreja de São Pedro, Durazno. 
(J) Depósito de La Trinidad, Trinidad. 
(K) Silo horizontal de Navios, Nueva Palmira. 
(L) Fábrica de garrafas da Fagar Cola, Tarariras. 
(M) Depósito de La ADF, Canelones. 
(N) Agroindustrias Massaro, Canelones. 
(O) Igreja de Cristo Obrero, Atlantida. 
(P) Torre do Reservatório Hidráulico do Resort Las Vegas, Las Vegas. 
(Q) Torre de TV, Maldonado. 

 
Fonte: ANDERSON, 2004, p.  232.  
 
Figura 1.13-c: Distribuição dos projetos de Eladio Dieste na cidade de Montevidéu. 
 
Legenda:  
 

(A) – Depósito de Sal Solsire 
(B) – Depósito do Porto 
(C) – Ginásio do colégio Don Bosco 
(D) – Shopping Center Montevidéu 
(E) – Garagem e oficina Carrugatti 
(F) – Igreja de Nossa Senhora de Lourdes 
(G) – Centro paroquial e ginásio San Augustin 
(H) – Fábrica TEM 
(I) – Casa Dieste  

 
Fonte: ANDERSON, 2004, p.  233.  
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Figura 1.14: As tipologias estruturais que regeram a produção de Eladio 
Dieste ao longo de sua trajetória profissional: (a) Abóbadas Gaussianas, (b) 
Abóbadas Autoportantes, (c) Superfícies regradas com lâminas dobradas, 
(d) Torres e Reservatórios.   
Fonte (Tabela): MELACHOS, F. C. 1 diagrama. 2019.  
Fonte (Diagramas de tipologia): CARBONELL, 1987. 
Fonte (Imagens dos Projetos) FADU. Disponível em: 
<http://www.fadu.edu.uy/eladio-Dieste/obras/fabrica-domingo-massaro/ >. 
Accesso em: 31 mai. 2018. 

 

O cruzamento de dados das antologias de Torrecillas e 

Pérez (1996) e Anderson (2004), juntamente com o acervo de 

desenhos originais de Dieste & Montañez e o levantamento do 

engenheiro italiano Fausto Giovannardi (2007) e os escritos de 

Pedreschi (2000), descobertos durante o período do estágio de 

PDSE-CAPES entre 2018 e 2019, permitiram estabelecer um 

panorama ainda mais completo acerca da atuação de Dieste. 

Este levantamento possibilitou a quantificação (Figura 1.15-a) 

de obras de Eladio Dieste por tipologia estrutural estabelecida 

no estado da arte – Abóbadas autoportantes, Abóbadas 

gaussianas, superfícies regradas e lâminas dobradas, silos 

horizontais, reservatórios e torres, outras, e obras não 

identificadas e/ou sem registro – e sua distribuição tipológica 

(Figura 1.15-b). Estes dados nos permitem verificar como mais 

da metade da produção de Eladio Dieste foi dedicada a 

Abóbadas autoportantes, sendo que as Abóbadas Gaussianas 

não correspondem nem a 25 % do total de obras produzidas 

pelo engenheiro uruguaio. Esta análise contempla ambas 

obras construídas e não construídas. 
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 a. b. 
Figura 1.15. (a) Quantificação de obras de Eladio Dieste de acordo com as tipologias estruturais consolidadas no estado da arte. (b) Distribuição Tipológica 
das obras de Eladio Dieste ao longo de sua trajetória profissional. 
Legenda do gráfico (b) de acordo com a tabela (a): Abóbadas autoportantes - Laranja; Abóbadas Gaussianas – verde escuro; Superfícies regradas e lâminas 
dobradas – azul; Silos horizontais – amarelo; Reservatórios e Torres – vermelho; Outras – verde claro; Obras não identificadas / sem registro – cinza. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela e 1 gráfico. 2019. 

 

Outro resultado deste levantamento foi a possibilidade de contemplar a quantificação da distribuição geográfica (Figura 1.16-

a) da totalidade das obras construídas e não construídas de Eladio Dieste e a visualização desta distribuição geográfica (Figura 1.16 

– b). A Figura 1.16 demonstra que a grande maioria das obras construídas e não construídas de Eladio Dieste se situam no Uruguai 

(150 exemplares, correspondendo a aproximadamente 61 % de sua produção total). O segundo e terceiros países com mais obras 

de Dieste são Argentina e Brasil, com 50 e 38 exemplares respectivamente. A Espanha, apresenta 6 exemplares, mas a novidade 

deste levantamento foi a constatação de um projeto não construído de Eladio Dieste na Ilha de Reunião (Território Frances no 

Oceano Indico próximo a Madagascar).  



48 
 

 a. b. 
Figura 1.16. (a) Quantificação de obras de Eladio Dieste de acordo com as tipologias estruturais consolidadas no estado da arte. (b) Distribuição Tipológica 
das obras de Eladio Dieste ao longo de sua trajetória profissional. 
Legenda do gráfico (b) de acordo com a tabela (a): Argentina – violeta, Brasil – verde, Espanha – laranja, Ilha de Reunião – azul escuro, Uruguai – azul claro, 
não identificadas/sem registro – cinza. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela e 1 gráfico. 2019. 
 

Ao analisarmos a produção de Eladio Dieste por ano (Figura 1.17) e por ano e diferenciado por tipologia (Figura 1.18) em 

gráficos de linhas fica constatado que as décadas de 60 e 70 constituíram o auge da produção de Eladio Dieste em termos 

quantitativos. Este pico de atividade foi resultante do grande número de Abóbadas autoportantes realizadas neste intervalo, de longe 

a tipologia estrutural mais produzida por Dieste em sua carreira. A linha do tempo sobre a atuação profissional de Eladio Dieste 

(Figura 1.11) demonstra que nos anos 40 e 50, embora Dieste tenha produzido obras icônicas como a Igreja de Atlântida (1958), o 

engenheiro uruguaio ainda estava trabalhando para terceiros, envolvido com órgãos públicos, e constituindo seu próprio escritório 

juntamente com Eugênio Montañez.  
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Figura 1.17: Produção de Eladio Dieste por ano. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2019. 

 

O levantamento da fig. 1.17 juntamente com a Fig. 1.11 também demonstram que o período entre os anos 50 e início dos 

anos 70, anos que marcaram o incremento rumo ao auge de sua produção em termos quantitativos nos anos 70, está marcado pela 

conciliação com as atividades de sua própria prática profissional juntamente com atividade enquanto gestor e docente acadêmico. 

No seu auge produtivo nos anos 70, Dieste se afastou da atividade acadêmica e a retomou apenas esporadicamente por meio de 

palestras e congressos (Fig. 1.11). Já nos anos 80 sua produção começa a reduzir-se, sendo consideravelmente diminuída nos anos 

90 em função dos problemas de saúde enfrentados nos últimos anos de sua vida, na década de 90. 
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Figura 1.18. Produção de Eladio Dieste por tipologia estrutural e década  
Legenda: Azul– Abóbadas Autoportantes; Laranja – Abóbadas Gaussianas; Cinza – Superfícies regradas e lâminas dobradas; Amarelo – Silos Horizontais; 
Rosa – Torres e Reservatórios.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2019. 
 
 
 

A Figura 1.18 demonstra que as Abóbadas gaussianas, sua principal inovação em termos de tipologia estrutural, mantiveram 

seus números relativamente constantes ao longo de toda sua trajetória, com um suave pico na primeira metade da década de 80. 

Suas outras tipologias estruturais, construídas em quantidade relativamente menor, mantiveram sua presença constante, mas em 

baixos números ao longo de toda sua trajetória. Neste sentido, dá-se destaque para a manutenção de explorações com a tipologia 
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das lâminas dobradas e superfícies regradas, quase que unanimemente associadas a outras tipologias de coberturas como as 

Abóbadas gaussianas.  

A leitura de Torrecillas e Pérez (1996), Carbonell (1987) e Anderson (2004) estabelece que as Abóbadas Gaussianas foram 

utilizadas majoritariamente como galpões industriais, silos agrícolas e ginásios esportivos, e ocasionalmente em shopping centers e 

ginásios escolares. Com relação as abóbadas autoportantes, estes mesmos autores apontam que foram majoritariamente utilizadas 

em armazéns industriais e ocasionalmente em terminais de transporte público e até mesmo em residências. Já as superfícies 

regradas e lâminas dobradas foram utilizadas principalmente em igrejas e ocasionalmente em shopping centers. Por fim, os 

elementos lineares rígidos, suas torres, são destinadas majoritariamente a reservatórios e torres de rádio e televisão. De acordo com 

Pedreschi e Larrambebere (2004), as Abóbadas Gaussianas constituem uma inovação enquanto tipologia estrutural, e serão 

exploradas com maior profundidade na seção 1.5. - Tipologias estruturais: as Abóbadas gaussianas.  

A técnica construtiva utilizada por Eladio Dieste ao longo de sua trajetória projetual é denominada como cerâmica armada 

justamente por se utilizar de blocos cerâmicos armados, em seus eixos de tensão, tanto nas coberturas como nas vedações, 

majoritariamente indissociadas entre si. As razões pela adoção da cerâmica armada ao invés do concreto armado são derivadas de 

preocupações com a racionalização ambiental, financeira e construtiva da obra, mas estão sobretudo associadas sobre sua acepção 

artística de economia. Esta acepção artística é denominada pelo próprio Dieste como “economia cósmica” (CARBONELL, 1987) e 

consiste em uma adequação não apenas de suas premissas construtivas, mas da sociedade como um todo, a ordem natural, ou 

cósmica, do planeta:  

 

[Se trata] de uma busca que tende a penetrar nas leis de equilíbrio e nas variadíssimas maneiras em que podemos descobrir de nos 
adequarmos a elas; não é suficiente que nossas obras resistam e sejam simples e econômicas de construir [...] O que fazemos deve 



52 
 

ter algo que poderíamos chamar de economia cósmica, isto é, estar em acordo com a ordem profunda do mundo, para apenas então 
podermos deter a autoridade que tanto nos surpreende perante as grandes obras do passado. [...] 
As virtudes resistentes das estruturas que buscamos dependem, pois, de sua forma, pois por meio dela são estáveis, e não por mera 
acumulação de matéria, e não há nada mais nobre e elegante desde um ponto de vista estrutural que isso: resistir pela forma, e 
tampouco nada que nos imponha mais responsabilidade plástica. (DIESTE, 1987, p. 153, tradução nossa). 

 

Remo Pedreschi e Gonzalo Larrambebere (2004) também definem o conceito de economia cósmica de Dieste se utilizando 

de suas citações em Carbonell (1987), e asseguram que suas preocupações com a economia e racionalidade da obra foram os 

elementos essenciais para que chegasse a novas formas estruturais e processos construtivos. Estas premissas de economia 

cósmica maturaram a intuição estrutural de Dieste (MAINSTONE, 1996) em intuição construtiva: “[...] a habilidade de perceber a 

evolução da forma através do entendimento de seu processo construtivo.” (PEDRESCHI, LARRAMBEBERE, 2004, p. 139, tradução 

nossa). 

Uma vez que a preocupação de Eladio Dieste é a racionalização do processo construtivo, não é de se espantar que o próprio 

Dieste (1987) assegure que a utilização do bloco cerâmico como unidade elementar do sistema construtivo da cerâmica armada seja 

uma consequência do local onde estivesse atuando. Em Carbonell (1987), fica evidente a preocupação de Dieste em deixar isto 

claro, onde o engenheiro uruguaio ressalta que a adoção do tijolo cerâmico não se trata de mero capricho, especialmente diante do 

fato de que a revolução industrial aparentemente relegou os materiais tradicionais a um estado de obsolescência. A passagem a 

seguir explicita, por meio das palavras do próprio Dieste em Carbonell (1987), que a escolha pelo tijolo cerâmico inicialmente se deu 

em função de sua resistência mecânica, leveza, e flexibilidade decorrente de seu modulo de elasticidade quando comparado ao 

concreto armado: 

1 – Sua [referente ao tijolo] elevada resistência mecânica. Poucos sabem que nos países industrializados a grande massa de material 
produzido tem resistência entre 500 e 1000 kg/cm2, e que existem tijolos de preço Accessível que alcançam 1500 kg/cm2, resistências 
que igualam ou superam as dos melhores concretos armados. No Uruguai, Argentina, Brasil, etc., também existem tijolos de alta 
qualidade. 
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2 – Com a terra cozida é possível erguer construções de leveza inalcançável pelo concreto ou cimento. E esta leveza se mantem ao 
utilizarmos fôrmas para construir peças de dimensões comparáveis  a as usuais em concreto armado ou ferrocimento. 
3 – O módulo de elasticidade do tijolo é menor do que o do concreto armado, o que é uma vantagem e não um inconveniente, pois a 
estruturas decorrentes apresentam maior adaptabilidade a as deformações. O risco de flambagem, se existisse, pode ser anulado se 
utilizando de soluções como as que empregamos nas cascas gaussianas, que implicam em pouco aumento de peso e custo. (DIESTE, 
1987, p. 33-34, tradução nossa). 
 

 

Entretanto, antes de prosseguir nesta análise do estado da arte acerca da técnica construtiva em cerâmica armada, é 

importante definir alguns dos termos técnicos utilizados na listagem acima. De acordo com Rebello (2000), tração axial (1.19-a) é 

uma força de dentro para fora, no eixo da barra, que aumenta o seu tamanho, ao passo que o fenômeno da compressão axial (1.19 

– b) é seu oposto: uma força de fora para dentro, no eixo da barra, que diminui o tamanho da barra.  

Já o conceito de flambagem (Figura 1.19 - c) é o que diferencia o comportamento de uma barra sujeita a compressão simples 

e axial e tração simples e axial antes de sua ruptura: “[...] Se, em uma barra tracionada, a força de tração simples é aumentada 

gradativamente, as tensões internas aumentam até que [...] a peça se rompe. [...] No caso da compressão axial, pode ocorrer a 

perda de estabilidade da peça, bem antes que seja atingida a tensão de ruptura a compressão do material [...] A este fenômeno de 

perda de estabilidade da barra, antes da ruptura do material, dá-se o nome de flambagem. (REBELLO, 2000, p. 50). 

Rebello (2000) estabelece que dentre estas propriedades mecânicas, as mais importantes são as tensões de ruptura, tensões 

admissíveis de tração e compressão simples, flexão e cisalhamento; módulo de elasticidade; e coeficiente de dilatação térmica: 

 

[...] a tensão de ruptura indica o limite máximo de utilização do material.  
A tensão admissível indica o limite seguro de uso do material. [...] O índice que qualifica a segurança de um material é o coeficiente 
de segurança, obtido estaticamente em função das condições mais ou menos favoráveis de obtenção de aplicação do material.  
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O modulo de elasticidade mostra como se deforma o material quando sujeito a esforços, se é muito ou pouco deformável; mostra 
ainda, com os materiais se deformam quando associados e   como distribui-los na seção de modo que trabalhem como se fossem 
um terceiro e único material. O conhecimento do coeficiente de dilatação térmica permite a associação de materiais de forma que 
não ocorram esforços imprevistos causados por diferentes valores de deformação, o que pode provocar uma ruptura no mais fraco. 
(REBELLO, 2000, p. 68) 

a b           c  
Figura 1.19. Definições de Yopanan Rebello (2000) para tração (a) e compressão (b) e flambagem (c) se utilizando de modelos de barras rígidas. 
Fonte: REBELLO, 2000, p. 49-51. 

 

 

Posteriormente, Dieste (1987) continua a justificar a utilização do tijolo ao compará-lo de maneira favorável ao concreto 

armado com relação ao seu envelhecimento, facilidade para reparos, e bom isolamento térmico. As qualidades acústicas do tijolo 

foram exploradas de maneira isolada na passagem abaixo, justamente por meio do conceito do módulo de elasticidade apresentado 

acima:  

 
[...] 4– Bom envelhecimento: com um mínimo de cuidado a estrutura envelhece melhor que as de concreto armado e resistem melhor 
as mudanças bruscas de temperatura. 
5– Ao contrário do que se pode supor, os reparos, ajustes e enxertos, são menos aparentes que em uma estrutura de concreto 
armado sem reboco. 
6- Bom isolamento térmico da massa de terra cozida, potencializada pela possibilidade de lhe introduzir vazios no bloco cerâmico, tal 
qual já é usual nos blocos produzidos por extrusão ou prensa, ou nos blocos produzidos com a inclusão de grãos de cerâmica 
expandida em sua massa. 
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7- Melhor comportamento acústico em função de um menor E [módulo de elasticidade] e por facilitar a fabricação dos tijolos em 
formas acusticamente eficientes. 
8 – Capacidade de regulação ‘natural’ da humidade ambiente em intensidade maior do que o esperado. 
9 – A superfície, comparada a uma superfície equivalente em concreto armado (e deliberadamente se utilizando de uma maneira não 
muito técnica de expressão), irradia menos calor no verão e o absorve com menor intensidade no inverno.  
(DIESTE, 1987, p. 33-34, tradução nossa). 
 

 

Por fim, Dieste (1987) arremata a escolha pelo bloco cerâmico ao invés do concreto armado em função de seu preço por 

produção por metro cúbico, assim como um melhor aproveitamento da expertise e tradição construtiva dos operários locais, e sua 

compatibilidade com as formas produzidas em seus projetos: 

 
10 – Levando em conta as atuais técnicas de fabricação e com uma racionalidade global na indústria, pode-se obter um menor preço 
por metro cúbico de material fabricado, se comparado aos demais materiais de qualidade semelhante. 
11 – Em muitos casos, destes quais muitos estão exemplificados neste livro, também é importante ressaltar que o custo da estrutura 
é muito baixo, e dificilmente alcançável por outros materiais de qualidade equivalente. É legitimo falar do material porque os processos 
construtivos e as formas estruturais as quais nos referimos o solicitam em maior ou menor medida. [...] Também convém apontar que 
esta economia não é independente de uma facilidade natural e muito estendida que detém nossos operários para aprender as técnicas 
necessárias [...]. (DIESTE, 1987, p. 33-34, tradução nossa). 

 

Findado o estabelecimento destas definições mecânicas importantes, uma análise mais aprofundada acerca das justificativas 

de Dieste pela adoção do tijolo cerâmico revela uma abordagem empírica referente as propriedades mecânicas do tijolo. A ênfase 

na experimentação colocada no processo de Dieste se dá justamente por sua acepção de que a teoria se torna somente válida 

quando testada na realidade: “Teorias, teorias, a teoria  que  falha na realidade, falha porque não é teórica o suficiente.” (DIESTE, 

1996, p. 160, tradução nossa).
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O próprio Dieste (1996) também propõem o tijolo como uma possibilidade de autoafirmação nacional e destaca os dividendos 

arquitetônicos decorrentes de suas experimentações em cerâmica, onde o próprio revestimento tem a oportunidade de participar do 

processo de concepção arquitetônica em primeiro plano: “[...] Este novo caminho técnico tem obvias consequências formais, e 

consequentemente arquitetônicas: o espaço, cuja elaboração e construção é o fim da arquitetura, se limita e define com formas [...] 

espaços mais ricos, mais sinfônicos por assim dizer, que os espaços um pouco elementares dos primeiros passos da arquitetura 

atual. (DIESTE, 1996, p. 31, tradução nossa).” 

A explicitação das premissas teóricas por trás da adoção da cerâmica armada de autoria do próprio Dieste tanto em Carbonell 

(1987) quanto em Torrecillas e Pérez (1996), ou do depoimento cronologicamente análogo ao de Dieste, de Pablo Bonta (1963), são 

indubitavelmente importantes. Não obstante, é justamente nos escritos de Stanford Anderson (2004), em Eladio Dieste: Innovation 

in Structural Art que constam resumos fotográficos (Figura 1.20) acerca do processo construtivo de Abóbadas Gaussianas de Dieste. 

Estes  resumos fotográficos são de autoria do engenheiro Gonzalo Larrambebere, atual diretor da Dieste e Montañez S.A. e professor 

de engenharia titular da UdelaR. 

Com relação ao processo construtivo das abóbadas gaussianas, também denominadas por Larrambebere (ANDERSON, 

2004) como abóbadas de dupla-curvatura, o engenheiro começa ilustrando a complexidade das fôrmas de madeira e de metal para 

um vão de aproximadamente 30 metros referente ao projeto da Fábrica Tem, projetada em 1960 em Montevideo (Figura 1.20.a). 

Nesta imagem também ficam explicitados a maneira como estas fôrmas deslizam sobre corrimões de madeira, locados justo abaixo 

das colunas circulares de aço nas extremidades do canteiro. Nas Abóbadas Gaussianas não era necessário a protensão em função 

dos altos índices de compressão de suas catenárias (PEDRESCHI, LARRAMBEBERE, 2004).  
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 a                                                    b                                                         c                                                        d  
                                      

         
 e                                                     f                                                           g 

   
Figura 1.20. Resumo fotográfico do processo construtivo de abóbada gaussiana em cerâmica armada de projetos variados de Eladio Dieste. Fábrica Tem, de 
Montevidéu, projetada e erguida em 1960  
Fonte: LARRAMBERE, G. 7 fotografias. 1969-1972, in ANDERSON, 2004, p. 200-201.  

 

As Figuras 1.20 b-c demonstram os elementos que permitem o deslizar das fôrmas: “[...] duas vigas metálicas paralelas, 

separadas por blocos de madeira, são locados na direção do movimento horizontal, entre a coluna circular de aço e a transenna3 

mais ao alto.” (LARRAMBEBERE, 1969-1972, In: ANDERSON, 2004, p. 200, tradução nossa). A Figura 1.20.c destaca o rolamento 

utilizado para os movimentos transversais e os macacos eletromecânicos utilizados para movimentos verticais, ao passo que a 

 
3 O termo transenna diz respeito ao conceito inglês de lattice truss, uma variação de treliça de angulação acentuada e dividida em uma sequência de 
numerosos barramentos (WADDELL, 1916).   
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Figura 1.20.d ilustra a impressionante locação das costelas de madeira das fôrmas, logo antes das pranchas na superfície da 

cobertura (LARRAMBEBERE, 1969-1972, In: ANDERSON, 2004).  

A Figura 1.20-e demonstra as ripas de madeira, pregadas nas pranchas ao longo da superfície, que controlam o assentamento 

dos tijolos cerâmicos na superfície da cobertura. Esta imagem mostra vários estágios da colocação dos tijolos, sua armação, o 

preenchimento das juntas com argamassa, e a cobertura dos blocos cerâmicos com uma fina camada de cimento. Um detalhe 

importante desta imagem em especial são os orifícios nas bordas superiores da abóbada gaussiana, destinadas para a fixação dos 

montantes verticais das aberturas. Já a Figura 1.20-f consiste em um detalhe da junta de dilatação entre dois módulos cobertura do, 

ao passo que a Figura 1.20-g confronta um módulo de abóbada gaussiana finalizado e um módulo em início do processo construtivo, 

na etapa de posicionamento de fôrma. (LARRAMBEBERE, 1969-1972, In: ANDERSON, 2004). 

A apreensão visual do resumo gráfico de Larrambebere (ANDERSON, 2004) ilustram este processo de maneira bem intuitiva, 

mas Carvalho (2004) sistematizou o processo construtivo das Abóbadas Gaussianas de Dieste de maneira inédita na bibliografia 

consultada. Esta sistematização se faz valer do valioso Acesso as entrevistas concedidas por Dieste ao arquiteto uruguaio Mario 

Arana (1990) e das entrevistas concedidas a Cristina Carvalho por Esteban e Eduardo Dieste, filhos do engenheiro uruguaio que 

ainda estão à frente de seu escritório (2003): 

 

a) Construção de fôrma de madeira na geometria correspondente; 

b) Montagem do embasamento metálico da fôrma, dotados de trilhos para movimentação longitudinal e macacos hidráulicos 

para a movementação vertical; no caso de Abóbadas Gaussianas foi constatado a utilização de estruturas auxiliares 

dobráveis para atingir vãos transversais mais avantajados e facilitar sua movimentação longitudinal; 

c) Com relação a disposição dos blocos cerâmicos sobre o molde nas abóbadas gaussianas, o objetivo era obter a menor 

distância possível entre as peças, deixando apenas o espaço necessário para a colocação das armaduras. Assim sendo, 
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a espessura das juntas variava de 2 a 2,5 cm. Quando necessário, realizava-se o corte de blocos cerâmicos para 

adequação a superfície;4 

d) Armação longitudinal entre cada sequência de blocos cerâmicos visando a continuidade da membrana neste eixo (Figura 

1.21); 

e) Armação transversal, com no mínimo duas barras de aço, entre as sequências de blocos, para lidar com eventuais 

ocorrências de flexão. O diâmetro destas armaduras geralmente fica em 6 mm. 

f) Aplicação de argamassa de assentamento entre os blocos cerâmicos, com espessura de 2 cm justamente para envolver 

totalmente a armadura. 

g) Aplicação de malha eletro-soldada, recoberta por argamassa de recobrimento, disposta em malhas de 15 cm x 15 cm e 

com fios de aço de diâmetro entre 3,8 e 4,2 mm; 

h) Aplicação de argamassa de recobrimento, normalmente com 3 cm de espessura; 

i) Retirada do molde de madeira e seu aporte metálico após verificação do corpo de prova e especificações de projeto; 

j) Translado horizontal do molde rumo ao módulo estrutural adjacente. 

k) Aplicação de tinta acrílica branca sobre a argamassa de cobrimento após o desmolde de todos os módulos estruturais. 

(CARVALHO, 2004).5 

Carvalho (2004) destaca que a possibilidade de movimentação vertical e horizontal das fôrmas assegura a execução de 

flechas variadas na seção longitudinal, assim como curvatura variável na porção superior de paredes curvas. Estas fôrmas são 

semelhantes tanto para abóbadas autoportantes quanto abóbadas gaussianas, mas nas Abóbadas Gaussianas o movimento vertical 

 
4  O próprio Dieste (TORRECILLAS, PÉREZ,1996) admite a necessidade de cortar alguns tijolos para compor a geometria necessária.  
5 De acordo com Dieste (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996), se o assentamento da argamassa for adequado não é necessário realizar a impermeabilização das coberturas em 
abóbadas gaussianas. Porém, a utilização de tinta branca acrílica é recomendável no caso de construção em locais sujeitos a amplitude térmica brusca.  
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é mais importante justamente por permitir o movimento do 

molde sem interferir nos módulos adjacentes. Carvalho (2004) 

também afirma que sua constituição metálica facilitava a 

movimentação, sendo que as fôrmas para a geometria é que 

eram feitas em madeira, assim como menciona a possibilidade 

da utilização de moldes dobráveis, o que fica constatado no 

documentário La   consciência de la forma (1990). Estes 

moldes dobráveis foram utilizados em vãos maiores. 

 
Figura 1.21. Diagrama da disposição dos blocos cerâmicos, armação 
longitudinal e transversal, assim como da argamassa de cobrimento para 
abóbadas autoportantes e gaussianas de Eladio Dieste.   
Fonte: CARVALHO, 2004, p. 147. 

 

Pedreschi e Larrambebere (2004) ainda destacam que 

as fôrmas móveis podiam ser removidas 24 horas após o 

assentamento dos tijolos. Este fator acrescentou velocidade e 

economia de materiais e recursos, já que estes autores 

também nos lembram que os equipamentos de cimbramento e 

fôrmas constituíam porção considerável do orçamento de 

obras em abóbadas gaussianas. Sua reutilização dava a Dieste 

o respaldo financeiro para disseminar esta variação estrutural 

em galpões industriais e rurais Uruguai adentro.  

De modo a corroborar com os pontos elencados na 

listagem de Dieste (1987) acerca da racionalidade de seu 

processo construtivo, sua preocupação em agilizar o processo 

construtivo também fica explicitada em outras passagens. Este 

incremento de velocidade, no caso das abóbadas gaussianas, 

se deu pela possibilidade de desformar seus módulos antes da 

cura da argamassa em função de seu traço: 

Tendo em conta que o único material a endurecer 
são os das juntas e que o traço da mistura faz com 
que a argamassa tome rapidamente uma resistência 
que, mesmo que pequena, pode ser suficiente, se 
intui na sequência que, para desformar a abóbada,
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não é necessário o endurecimento normal da argamassa. Isso foi confirmado por ensaios não apenas para pequenas abóbadas, mas 
para grandes estruturas.
(DIESTE, 1987, p. 36, tradução nossa). 

De acordo com os escritos de Pedreschi e Larrambebere (2004), este sistema de fôrmas móveis inclusive permitia a 

adequação de coberturas de Abóbadas Gaussianas em edificações existentes. O escritório Dieste e Montañez S.A. ganhou inclusive 

o concurso para projetar e construir o Depósito Portuário de Montevidéu (1969-1972), destruído após um incêndio, justamente em 

função desta qualidade do sistema construtivo. A readequação em estrutura existente não foi um empecilho, uma vez que o Depósito 

Portuário de Montevidéu constitui o maior vão de abóbada gaussiana já vencido por Dieste, com um vão transversal de 50 metros.  

  Carvalho (2004) ainda ressalta que a execução das fôrmas em madeira, e consequentemente as formas das Abóbadas 

Gaussianas como um todo, fica condicionada as pranchas de geometria (Figura 1.22), onde tabelas e seções contendo as 

coordenadas de cada “costela” ou componente geométrico da superfície fica registrada para a execução. A interpretação das 

pranchas de geometria das Abóbadas Gaussianas será devidamente explorada na seção 2.3. Redesenho das seções transversais 

e longitudinais.  

Carvalho (2004) afirma que a interpretação destas fôrmas que davam forma para as Abóbadas Gaussianas descontínuas de 

Dieste ocorriam no canteiro de obras. O próprio Dieste (1996) é taxativo na maneira com a qual incluía o canteiro de obras como 

uma etapa experimental, integrando o operário local e sua expertise acumulada na otimização da execução da concepção estrutural 

inicialmente elencada por Dieste (FITZ, 2015). 
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Figura 1.22. Prancha de Geometria das Abóbadas Gaussianas da Fábrica Caputo, de Eladio Dieste.  
Fonte: ACERVO DIESTE. 1 prancha. 1974. 
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Esta premissa de processo de projeto parte de um raciocínio indissociável entre vedação, estrutura, e cobertura, assim como 

uma certa insatisfação da invariável dependência do desenho no processo de projeto, em detrimento do canteiro de obras e da obra 

construída propriamente dita, tal qual pode ser evidenciado nas palavras do próprio Dieste abaixo: 

 
Aún hoy se mueven los arquitectos con más soltura manejando y componiendo planos; los que liguen como superficie para limitar un 
espacio de manera natural, aunque no siempre se la más adecuada. Todos hemos visto edificios en los que la solución del techo, por 
ejemplo, es torturada estructuralmente para no salir del plano. Tiene influencia el hecho de que un edificio de este tipo es más fácil de 
expresar gráficamente. Recuerdo que al preguntar a un amigo sobre la obra de Gaudí me contestó que no le había interesado nada: 
‘esto no tiene nada a ver con nosotros’ me dijo, y, como argumento final agregó; ‘yo no sabría cómo dibujar un edificio de Guadi y como 
haríamos hoy una obra sin plantas, fachadas y cortes.”. Esto es algo dicho sin pensar mucho; a este amigo no le interesaba Gaudí con 
artista, pero es un ejemplo de una táctica actitud mental: la de pensar en los medios gráficos que necesitamos para construir dándoles 
una importancia desproporcionada. Lo esencial es la obra, no los planos, y si estos no nos sirven para expresar algo que consideramos 
valido por serias razónes, no por eso debemos abandonarlo. (DIESTE, 1998 apud GUTIERREZ, 1998, p. 44). 

 

Porém, ao contrário de Pedreschi e Larrambebere (2004), Carvalho (2004) afirma que as fôrmas das Abóbadas Gaussianas 

podem ser retiradas em no mínimo 12 horas. A título de confrontação de dados, ficou constatado que no catálogo de Dieste e 

Montañez (1991) de fato consta esta informação, e que o próprio Larrambebere (2004), na época já engenheiro do escritório de 

Dieste assegura uma média de construção de 800 m2 por semana.  

Existe pouca bibliografia acerca dos blocos cerâmicos utilizados por Dieste, tendo em vista que seus dados de resistência 

mecânica e geométrica variavam muito conforme os parâmetros de produção empregados, usualmente artesanais. Todavia Carvalho 

(2004) também conseguiu reunir informação referente a este assunto de maneira sistemática, mais uma vez em função do acesso 

as entrevistas concedidas a Cristina Carvalho por Eladio Dieste, Esteban e Eduardo Dieste, filhos do engenheiro uruguaio que ainda 

estão à frente de seu escritório (2003). 
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De acordo com Carvalho (2004), as peças cerâmicas utilizadas por Dieste eram fabricadas pela indústria local. Os tijolos 

maciços têm resistência média de 2 a 10 MPa e eram utilizados majoritariamente em superfícies regradas e lâminas dobradas. No 

que diz respeito às Abóbadas Gaussianas e autoportantes, a opção de Dieste eram blocos perfurados (Figura 1.23.a-b), ou blocos 

furados com abas, chamados de bovedillas localmente (Figura 1.23.c). A resistência destes blocos perfurados uruguaios varia de 10 

a 25 MPa. Os blocos perfurados convencionais normalmente tem 8 furos e dimensões de 25 x 25 x 12 cm ou 25 x 25 x 8 cm, ao 

passo que as bovedillas tem 25 x 25 x 15 cm.  

 

       
a.                                                                               b.                                                                                   c.  

Figura 1.23. Blocos cerâmicos perfurados usados por Dieste (a-b) e bovedillas perfuradas (c) usadas nas Abóbadas Gaussianas e autoportantes. As abas 
laterais são importantes para a estabilização geometria das peças, assim como maior para dar espaço para a colocação de armadura entre os blocos 
cerâmicos.   
Fonte: CARVALHO, 2004, p. 178
  

De acordo com os relatos de Dieste e Montañez (1991) e Larrambebere (2004), estes blocos eram molhados antes de seu 

assentamento justamente para aumentar a aderência com as juntas. Os engenheiros também ressaltam a execução de ensaios de 

resistência periódicos em lotes de material recebido, sendo que no caso das abóbadas gaussianas, Carvalho (2004) indica que os 

blocos eram testados nas duas direções nas quais eram solicitados.  
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Carvalho (2004) ainda ressalta que as argamassas para as juntas eram preparadas com cimento e tinham traço de 1:2,5 ou 

de 1:3. As argamassas de recobrimento tinham traço de 1:3 de cimento e areia média, resultando em espessura uniforme de 3 cm. 

A armadura das Abóbadas Gaussianas tem tensão de ruptura e escoamento entre 1900 MPa e 1700 MPa, com diâmetro mínimo de 

6 mm, o menor diâmetro disponível para aço corrugado. 

Por fim, é importante ressaltar que o enquadramento desta pesquisa na linha de pesquisa Arquitetura Moderna Brasileira no 

Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie exclui a possibilidade de uma 

análise quantitativa do método de cálculo de Eladio Dieste. Tendo em vista a formação do autor desta pesquisa em arquitetura e 

urbanismo, e não em engenharia civil, optou-se por contar com a colaboração de calculistas estruturais com ampla fluência na área, 

visando estabelecer um breve panorama qualitativo acerca do método de cálculo de Eladio Dieste.  

Os calculistas entrevistados para auxiliar a realização desta análise foram o Prof. Dr. Yopanan Rebello, engenheiro civil de 

formação, em função de sua proeminência no translado de conhecimentos da estática para o viés arquitetônico, o Prof. Me. Estevão 

Volpini, engenheiro civil de formação, em função de sua pesquisa acerca do método dos elementos finitos, e o Prof. Dr. Vincenzo 

Mallardo, engenheiro civil de formação, em função de sua pesquisa no âmbito da análise de estruturas. De acordo com Yopanan 

Rebello (informação verbal, 2017), o livro base para o entendimento do método de cálculo de Eladio Dieste é o segundo volume da 

compilação de Torrecillas e Pérez (1996) Eladio Dieste 1943-1996 – Métodos de Cálculo / Calculation Methods. Todavia tanto Rebello 

(informação verbal, 2017) quanto Volpini (informação verbal, 2017) constatam que o livro em questão é de difícil compreensão pois 

algumas passagens de cálculo acabam sendo suprimidas por Dieste em função de seu ritmo metodológico.  

Entretanto, durante o período de PDSE-CAPES na Università degli Studi di Ferrara, o Prof. Dr. Vincenzo Mallardo definiu o 

método de cálculo de Eladio Dieste como um processo iterativo, onde as seções longitudinais das Abóbadas Gaussianas são obtidas 

por tentativas sucessivas. O número destas tentativas não seria grande em função da expertise acumulada de Dieste para com a 



66 
 

tipologia das Abóbadas gaussianas, a partir da qual suas formas seriam intuídas (informação verbal, 2019).  O Prof. Dr. Ruben Otero,  

arquiteto de formação e ex-diretor da FADU da UdelaR, também foi consultado em função de seu contato com Eladio Dieste durante 

sua estadia a frente da universidade. Otero (informação verbal, 2017) classifica o método de cálculo de Dieste como uma verificação 

ao invés de um pré-dimensionamento propriamente dito, por aproximações sucessivas. Isto é, uma confirmação das formas intuídas 

pela expertise de Dieste tal qual sugerido por Mallardo (informação verbal, 2019).   

De acordo com Dieste (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996), o problema a ser resolvido no processo de cálculo de Abóbadas 

Gaussianas descontínuas em cerâmica armada, objeto de estudo desta tese de doutoramento, é a flambagem. Na passagem abaixo, 

Dieste (TORRECILLAS, PÉREZ,1996) reforça a premissa de verificação de Otero (informação verbal, 2017) ao assegurar que os 

problemas de flambagem se resolvem a partir de aproximações sucessivas a partir de formas estabelecidas intuitivamente a partir 

de seu repertório: 

 

[...] aproximações sucessivas a partir de uma estrutura elástica suposta para a coluna, que leve em conta por menos qualitativamente 
sua forma provável a partir da inércia. Também se pode proceder pelo cálculo usando equações diferenciais que constam na 
bibliografia citada [...] Quando temos uma abóbada descontinuada, a configuração de flambagem não é óbvia para cada uma de suas 
abas. O que fazemos é supor que os giros se produzam em cada seção em torno do eixo baricêntrico [centro de gravidade] para que 
o momento de inércia seja mínimo. Esta hipótese desfavorável, que equivale a depreciar a rigidez contra a torsão da superfície, é 
muito próxima com as medidas de execução da obra. (DIESTE, 1996, p. 53, tradução nossa). 

 

Antes de prosseguirmos, é importante estabelecer o conceito de momento de inércia como a grandeza que “[...] quantifica o 

quanto uma seção é resistente a girar em torno de um determinado eixo. Este momento de inércia é evidentemente positivo ou nulo.” 

SERAPHIM, 1995, p. 11).  No caso das barras e demais elementos estruturais, este eixo de referência logicamente será o centro de 

gravidade. 
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A Figura 1.24 é um resumo do método de Dieste (TORRECILLAS, PÉREZ,1996) aplicado as Abóbadas Gaussianas 

descontínuas, onde o engenheiro uruguaio estabelece que o controle do momento da inércia pela geometria da catenária. O conceito 

de catenária será devidamente aprofundado na seção seguinte,  1.4. - A geometria aplicada a análise de estruturas, mas por hora é 

importante entender que as “[...] funiculares que recebem cargas uniformemente distribuídas, como seu peso próprio, são 

denominadas catenárias,” (REBELLO, 2000, p. 92) e que o rebatimento da catenária gera um arco que lida com seu peso próprio 

somente mediante a compressão (REBELLO, 2000). O termo “funicular”, por sua vez, diz respeito a forma de equilíbrio que o cabo 

assume quando solicitado por um ou mais carregamentos (REBELLO, 2000).  

 

De acordo com Dieste (1996), em linhas gerais a primeira premissa para o cálculo de Abóbadas Gaussianas é estabelecer o 

coeficiente de segurança de flambagem. Como a diretriz geométrica da seção longitudinal é a catenária, a cobertura estará submetida 

somente a compressão pura, de modo que por intuição fica deduzida pela Figura 1.24 a configuração de flambagem do arco, indicada 

na figura pela linha tracejada. De acordo com Dieste (CARBONELL, 1987), o processo de cálculo das Abóbadas Gaussianas é 

dividido basicamente em três etapas: 

 

1 – Traçado intuitivo das costelas com seu posicionamento de eixo de inércia mínimo. Na figura 1.24, por economia de 

desenhos Dieste (CARBONELL, 1987) apenas desenha as seções das extremidades, as seções da coroa (parte mais alta da 

seção transversal) e as seções intermediárias. (Figura 1.24 - Vermelho). 
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a. 

 
b. 
 
Figura 1.24. (Esquerda) (a) Quadro resumo do método de cálculo de cerâmica 
armada desenvolvido por Eladio Dieste adaptado pelo engenheiro uruguaio para o 
cálculo de abóbadas gaussianas. (Acima-direita) (b) Superfície resultante deste 
procedimento – cobertura em Abóbadas Gaussianas descontínuas. 
 
Legenda:  
 
Vermelho – Traçado intuitivo do eixo de inércia nas costelas;  
 
Verde – rebatimento dos eixos de inércia mínimos em seção de catenária;  
 
Azul – extração da flecha máxima da catenária por meio do diagrama de momentos 
fletores.  
 
Fonte: DIESTE, 1978, In: CARBONELL, 1987, p. 212. 
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2 – Se elege uma seção de catenária cuja flecha máxima é tida como 1, e sua distância se dá para com o ponto A, e cujo 

traçado é determinado pelos menores eixos de inércia encontrados em sua seção transversal correspondente (Figura 1.24 – 

Verde). 

3 – Cálculo da linha de carga N.y / I, e com este valor é desenvolvido o diagrama de momentos correspondente. O momento 

máximo será correspondente a flecha máxima da seção de catenária. (Figura 1.24 - Azul). 

Dieste (CARBONELL, 1987) por fim coloca que o processo se dá por uma série de tentativas por aproximação até chegar em 

um valor de carga crítica (denominado N crítica na Figura 1.24) condizente com o coeficiente de segurança adotado (coeficiente de 

segurança de flambagem equivalente a 4). Caso não haja conformidade, a solução é retornar as tentativas de alteração de geometria 

até a conformidade ser alcançada. No caso da Figura 1.24, o coeficiente ficou em 7,7, muito maior do que o necessário, de modo 

que seria recomendado reduzir a rigidez, ou seja, as curvaturas das ondulações, de maneira empírica. Tal medida resultaria em 

economia de materiais na obra.  

Como pôde ser observado, à medida que a presente arguição se aproxima do objeto de estudo, as Abóbadas Gaussianas 

descontínuas, a necessidade de um apuramento de conceituação geometria aplicada a concepção estrutural se torna cada vez mais 

pertinente. Assim sendo, antes de abordar o objeto de estudo propriamente na seção 1.5 - Tipologias estruturais: as Abóbadas 

gaussianas, a próxima seção 1.4. - A geometria aplicada a análise de estruturas cuidará para estabelecer as bases conceituais para 

as experimentações a serem desenvolvidas no decorrer da base empírica da pesquisa. 
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1.4. - A geometria aplicada a análise de estruturas  

 

A presente seção estabelece os conceitos geométricos importantes para o entendimento da geometria da tipologia estrutural 

das Abóbadas Gaussianas em sua variação descontínua na seção posterior 1.5. Tipologias estruturais: as Abóbadas gaussianas, 

assim como nas experimentações na Base Empírica desta tese de doutoramento. O entendimento de alguns conceitos geométricos 

aplicados as estruturas como superfícies desdobráveis e regradas também permite estabelecer com maior propriedade a relevância 

tecnológica da temática de estudo na tecnologia da construção contemporânea.  

Eladio Dieste (1996) estabelece que o conceito da catenária é central para a concepção projetual e para o cálculo da tipologia 

estrutural das Abóbadas gaussianas. Entretanto, o entendimento deste conceito se dá  através das definições dos conceitos de 

funicular referente a deformações de cabos e arcos sob carregamento: 

 

[...] O cabo quando solicitado por um carregamento, adquire uma forma de equilibro que varia com a posição e quantidade de cargas; 
assim, para cada conjunto de carregamento, tem-se uma determinada forma de cabo. [...] a forma que o cabo adquire corresponde 
exatamente ao caminho que as forças percorrem até chegar aos apoios, e que esse caminho recebe o nome de funicular. 
Sabe-se, ainda, que o cabo só reage ao esforço de tração simples [...] Se cada uma das funiculares for invertido simetricamente em 
relação a horizontal, usando-se [...] um elemento rígido, serão obtidos sistemas estruturais que estarão sujeitos [...] a esforços de 
compressão simples.  
Viu-se que o cabo, com o aumento do número de cargas, vai adquirindo uma forma curva; no caso de cargas uniformes ao longo do 
seu comprimento (por ex. o peso próprio), o cabo adquire a forma de catenária [...] (REBELLO, 2000, p. 91-92) 

 

A figura 1.25 é um excelente apoio para a explicação do conceito de funicular e catenária. De acordo com Rebello (2000), as 

funiculares (1.25.a-c) são as formas que os cabos adquirem quando submetidos a um determinado carregamento. Estes cabos serão 



71 
 

solicitados somente mediante tração. As funiculares que 

recebem cargas uniformemente distribuídas, como seu peso 

próprio, são denominadas catenárias (1.25.c). O rebatimento 

das funiculares por meio de barras rígidas ao invés de cabos, 

gera-se sistemas estruturais submetidos a compressão 

(1.25.d-f), de modo que o rebatimento da catenária gera um 

arco que lida com seu peso próprio somente mediante a 

compressão (1.25.f). 

 
a                                    b                                      c 

   
d                                      e                                     f 

 
Figura 1.25. (a-b) Funiculares de cabos submetidos a determinado 
carregamento e catenária (c).  Rebatimento das funiculares (d-e) e 
rebatimento da catenária (f). 
Fonte: REBELLO, 2000, p. 91-92. 

 
 

De acordo com Rebello (2000), arcos podem sofrer 

deformações em função da mudança de carregamento (Fig. 

1.26). Estes novos esforços podem promover flexão, algo 

indesejável em arcos. Estas alterações podem ser causadas 

por dilatações térmicas, retração do material ou por 

deformações graduais inesperadas. 

 

 

Figura 1.26. Diagrama ilustrativo das deformações que podem acometer um 
arco decorrentes de alterações de seu carregamento.  
Fonte: REBELLO, 2000, p. 91-92. 

 

Entretanto, como será visto na seção seguinte 1.5. - Tipologias 

estruturais: as Abóbadas gaussianas, o processo de 

concepção estrutural das Abóbadas Gaussianas descontínuas 

está intimamente ligado ao conceito de superfícies estruturais 

rígidas (Figura 1,27). Martin Bechthold (2008), define as 

superfícies estruturais rígidas como “sistemas estruturais que 

obtém sua resistência através de curvatura   ou  dobras” (p. 2, 
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tradução nossa),  e sugere uma notável ressurgência nas 

exploração acadêmicas e construtivas destas estruturas nas 

décadas finais do século XX e primeiras décadas do século 

XXI.  

   
a                                             b 
 
Figura 1.27: (a) Hotel Marques de Riscal, projeto de Frank Gehry em Elciego, País Basco, 2003. (b) Pavilhão de Artes Itinerante da Chanel, projetado por 
Zaha Hadid e Patrick Schumacher em 2008.  
Fonte: (a) MELACHOS, F. C. 1 fotografia. 2016. (b) NYE, J. 1 fotografia. 2011. 

 

Tal como Bechthold (2008), Picon (2001), Kolarevic (2003; 2015), Florio (2006) e Schumacher (2009) sugerem que a 

ressurgência sugerida acima está relacionada a inovações em materiais de construção e no desenvolvimento de ferramentas de 

design e fabricação digital neste período. Picon (2004), Lynn (1998), Bechthold (2008) e Kolarevic (2003) apontam para a maneira 

na qual estas novas ferramentas e materiais viabilizaram também geometrias complexas, muitas vezes apresentando dupla-

curvatura (Figura 1.28) em uma busca pelo que Bechthold (2008) chama de uma linguagem para o século XXI. Kolarevic (2003) 
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complementa esta noção afirmando estamos perante uma transição de paradigma de concepção estrutural, indo de estruturas 

alinhadas as tendências racionalistas onde há a separação absoluta de vedação e estruturas, a superfícies estruturais onde o 

envelope do edifício também é responsável por sua sustentação: 

 

[...] hoje arquitetos podem digitalmente manipular e criar superfícies NURBS, produzindo peles para edificações que resultam não 
apenas em novas e expressivas qualidades estéticas, mas também em novas tectônicas e geometrias complexas. [...] A pele do 
edifício está cada vez mais sendo explorada no sentido de unificar vedação e estrutura em oposição à lógica binaria do raciocínio 
tectônico Moderno. A estrutura passa estar embutida ou subsumida na pele [...] de modo que a superfície exterior do edifício passa 
a ser responsável pelo encaminhamento de todos ou da maioria das forças. 
Fonte: (KOLAREVIC, 2003, p. 39, tradução nossa).  

 

O conceito de superfícies e curvas NURBS mencionado acima está relacionado a representação e modelagem de curvas e 

superfícies de geometria complexa através de pontos de controle (POTTMANN et al., 2007). O conceito de NURBS e de 

geometrias complexas será devidamente esgotado mais adiante nesta seção.  

Não obstante, Bechthold (2008), Florio (2005; 2009; 2014) e Kolarevic (2003) também pontuam que a condição sine-qua-

non para assegurar a produção destas geometrias complexas de dupla-curvatura se dá pela através do uso de técnicas de 

decomposição destas formas complexas em superfícies regradas e desdobráveis, de modo a potencializar seu processo de 

manufatura em chapas de materiais compostos como o Fiber Reinforced Plastic (Figura 1.27-b) e o GRC (Glass Reinforced 

concrete).  

Pottmann et al. (2007) define as superfícies regradas como “a classe de todas as superfícies geradas pela movimentação de 

um segmento de reta” (p. 311, tradução nossa). Estas podem ser geradas de diferentes maneiras, como por exemplo por meio da 

“movimentação de um segmento de reta por uma curva [diretriz]” (POTTMANN et al., 2007, p. 312, tradução nossa) (Figura 1.28-a), 
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utilizado por Eladio Dieste nas vedações laterais de edificações estruturadas na tipologia estrutural das superfícies regradas e 

lâminas dobradas como no caso da Igreja de Cristo Obrero (Figura 1.28-b). Na definição de Pottmann et al. (2007) acima, as linhas 

retas que geram a superfície são denominadas de geratrizes, ao passo que o segmento de curva que rege o movimento das 

geratrizes é denominado de diretriz (MIGLIARI, 2009) . 

 a

    b 

                                                                                                 
 

c 
 
 
Figura 1.28: (a) Superfície regrada gerada a partir do movimento de 
segmento de reta ao longo de segmento de curva; (b) exemplo de 
manifestação na obra de Dieste na Igreja de Cristo Obrero; (c) ilustração 
dos conceitos de diretriz e geratriz.  

Fonte: (a) POTTMANN et al., 2007, p. 312; (b) MELACHOS, F. C. 1 

fotografia. 2017; (c) TUGRAZ. Disponível em:   
<https://iam.tugraz.at/studio/s12/?/ROBOT/HotWire/> . Accesso em: 02 jun. 
2018. 
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Pottmann et al. (2007) também definem o conceito de 

superfícies desdobráveis como “[...] superfícies que possuem 

a propriedade de poderem ser projetadas em um plano sem 

deformação por alongamento ou encurtamento [...] (p. 535, 

tradução nossa)” (Figura 1.29-a). Ainda, Pottmann et al. (2007) 

define as superfícies desdobráveis como um caso especial de 

superfícies regradas onde para cada geratriz, existe um plano 

tangente à superfície ao longo de toda a geratriz (Figura 1.29-

b). 

Pottmann (2007) corrobora com a noção de Kolarevic 

(2003) acerca da viabilidade construtiva de superfícies 

regradas e desdobráveis na arquitetura contemporânea, ao 

afirmar que estas superfícies “[...] possuem grandes vantagens 

por poderem ser facilmente cobertas por folhas de metais. De 

fato, um operário somente necessita desenrolar a folha de 

metal na superfície. Ainda mais, estas superfícies possuem 

famílias de linhas retas – o que também simplifica seu processo 

construtivo.” (p. 534, tradução nossa).  

  
a.                                                         b. 
Figura 1.29: (a) Cone e Cilindros genericos, exemplos de superficies 
desdobraveis; (b) planos tangentes a geratriz em superficies regradas e 
desdobraveis.  

Fonte: (a) POTTMANN et al., 2007, p. 535; (b) POTTMANN et al., 2007 , 

p. 322. 

 

Diante da correlação exposta anteriormente entre 

superfícies desdobráveis e viabilidade construtiva, Bechthold 

(2008) e Schodek (2014) destacam que o entendimento da 

geometria das superfícies é fundamental para o entendimento 

do comportamento estrutural das superfícies ativas, assim 

como o entendimento da curvatura. A análise da curvatura das 
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superfícies no que diz respeito a sua classificação geométrica enquanto superfície desdobrável se dá pela análise gaussiana,  

análises cromáticas de superfícies que mensuram o coeficiente k de curvatura gaussiana nas superfícies (BECHTHOLD, 2008; 

POTTMANN et al., 2007) (Figura 1.30-a).  

  
a.                                                                                                                                     b. 
 
Figura 1.30: (a) Análise gaussiana de superfície freeform; (b) justaposição de análises gaussianas de cones genéricos (superfície regrada e desdobrável), 
paraboloide hiperbólico (superfície duplamente regrada), e superfície freeform.   

Fonte: (a) POTTMANN, et al., 2007, p. 494; (b) MELACHOS, F.; FLORIO, W., 2019, p. 14. 

 

Assim sendo, tanto Schodek (2014) quanto Bechthold (2008) também destacam a importância de quantificar a curvatura de 

superfícies por meio de seu coeficiente k de curvatura gaussiana (Figura 1.31): superfícies com curvatura gaussiana positiva são 

denominadas sinclástica, já superfícies com curvatura gaussiana negativa são denominadas anticlásticas, ao passo que 
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superfícies desdobráveis apresentam curvatura gaussiana nula. Pottmann et al. (2007) e Bechthold (2008) estabelecem matrizes 

geométricas correspondentes aos valores de k cada superfície de cobertura, mensurados por meio de sua análise gaussiana. Por 

exemplo, na figura 1.30-a, Pottmann et al. (2007) ilustra a análise gaussiana de uma superfície freeform, onde valores positivos de 

K sugerem pontos elípticos, valores negativos de K sugerem pontos hiperbólicos, ao passo que valores onde K = 0 sugerem 

pontos parabólicos. O cruzamento dos desdobramentos geométricos oriundos dos escritos de Bechthold (2008), Pottmann et al. 

(2007), e  Schodek (2014) deu origem a tabela 1.1, que será utilizada como parâmetro de análise de curvatura da geometria das 

Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste.  

Curvatura Gaussiana – Análise de Superfície 

K Matriz Geométrica da Superfície  K Matriz Geométrica 

Majoritariamente K < 0  Hiperbólica / Anticlástica K < 0 constante Hiperboloide / Anticlástica 

Majoritariamente K = 0 Parabólica / Aproximadamente Desdobrável K = 0 constante Desdobrável 

Majoritariamente K > 0 Elíptica / Sinclástica K > 0 constante Esférica / Sinclástica 

Tabela 1.1 Parâmetros de constituição geométrica a serem verificados na análise gaussiana das superfícies das coberturas estruturadas em Abóbadas 
Gaussianas de Eladio Dieste. 
Fonte:  MELACHOS, F. C. 1 Tabela.  2019. 

 

É importante ressaltar que estes escritos contemporâneos estão respaldados nos trabalhos em esforços de classificações 

de superfícies de Carl Friederich Gauss (1777-1855), o princeps mathematicorum, latim para “príncipe da matemática”  que 

classificou as superfícies em quatro categorias: superfícies com curvatura nula; superfícies com curvatura positiva; superfícies com 

curvatura negativa; e superfícies com curvatura variável (ZEIDLER, 2004). Eladio Dieste (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996) inclusive 
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adotou o nome de “abóbada gaussiana” para a tipologia estrutural objeto de estudo desta tese de doutoramento como uma 

homenagem ao pioneirismo de Gauss no estudo das curvaturas para a melhor avaliação de superfícies (WEISSTEIN, 2018). 

 a. b.  c. 

 
Figura 1.31: (a) k positivo (superfície sinclástica); (b) k negativo (superfície anticlástica);(c) k = 0 (superfície desdobrável).  
 
K = 1/R1 * 1/R2         Onde:    
 
K  = Curvatura Gaussiana em determinado Ponto P 
R1 e R2 = Maior e menor valor respectivamente, de raio de curvatura em P de 2 planos. 
 
Fonte: BECHTHOLD, M., 2008, p. 18. 
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a           b 
Figura 1.32. (a) Seções cônicas enquanto intersecções planares de cones de revolução; (b) curvas resultantes das seções cônicas. 
Fonte: POTTMANN et al., 2007, p. 207-208. 

O conceito de superfícies cônicas acima mencionado é importante tanto na interpretação correta da Tabela 1.1 quanto no 

entendimento do conceito de geometrias complexas. Seções cônicas dizem respeito a “intersecções planares de curvas em cones 

rotacionados” (POTTMAN, 2007, p. 231, tradução nossa.) (Figura 1.32) e são utilizadas na geração de curvas e superfícies 

elementares como a hipérbole, a parábola, e elipse a partir do seccionamento de cones oblíquos (POTTMANN et al., 2007; MIGLIARI, 

2009) (Figura 1.32-b) desde a antiguidade (MIGILIARI, 2009; POTTMANN et al., 2007; BOYER, 1956.). Pottman (2007), estabelece 

que a maior parte das construções geométricas historicamente se utilizam de partes de círculos ou seções cônicas. A partir dos anos 

50 houve a disseminação de curvas e superfícies freeform. Não coincidentemente, Bechthold (2008) e Schodek (2014) atribuem este 

advento das freeform na segunda metade do século XX ao advento das tecnologias computacionais de modo a auxiliar o processo 

de form-finding de superfícies rígidas e não rígidas. O termo freeform, por sua vez, é utilizado para se referir a curvas e superfícies 

compostas por geometrias complexas, isto é, curvaturas suaves e direcionadas por pontos de controle ao invés de partes de círculos 

e seções cônicas (POTTMANN et al., 2007). 
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O termo form-finding, por sua vez, diz respeito ao processo de concepção estrutural na arquitetura, mais especificamente na 

“busca pela forma ideal de uma construção em um âmbito arquitetônico e estrutural” (COENDERS, BOSIA, 2006, p. 7, tradução 

nossa). Veiga e Florio (2015) refinam este conceito colocando que a obtenção de uma forma ideal implica em uma forma que satisfaz 

as condições de equilíbrio. Existem abordagens variadas acerca deste conceito, mas o advento do ferramental digital na concepção 

de superfícies estruturais nos permite também alcunhar form-finding como “um processo de otimização estrutural que usa as 

coordenadas nodais como variáveis” (BASSO, 2012, p. 60, tradução nossa). 

Na Figura 1.30-a, a divisão de uma superfície de dupla-curvatura, como o caso das Abóbadas Gaussianas descontínuas de 

Eladio Dieste, em regiões de geometria já estudada permite o dimensionamento e execução de seus componentes no caso de um 

processo construtivo pré-fabricado, ou a execução de suas fôrmas, no caso de um processo construtivo in-loco. Na Figura 1.30-b, 

Melachos e Florio (2019) mensuram diferentes valores de curvatura gaussiana k para superfícies regradas e desdobráveis 

estabelecidas, superfícies duplamente regradas, e superfícies freeform de modo a testar a estratégia de análise gaussiana no 

Rhinoceros 3D 6.0 associado ao Grasshopper 3D. Esta publicação, do autor e orientador brasileiro desta tese de doutoramento foi 

uma das publicações oriundas desta pesquisa, devidamente aceitas em periódicos e congressos de prestígio nacionais e 

internacionais (MELACHOS, 2019; MELACHOS, FLORIO, 2019; MELACHOS, FLORIO, MAIETTI, ROSSATO, BALZANI, 2019; 

MELACHOS, FLORIO, ROSSATO, BALZANI, 2019; MELACHOS, FLORIO, MAIETTI, ROSSATO, 2019; MELACHOS, FLORIO, 

2018), que validaram as premissas metodológicas da tese em desenvolvimento. 

Portanto, a tabela 1.1 estabelece para esta tese de doutoramento que: 

▪ superfícies com curvatura gaussiana k majoritariamente menor que 0 tem superfície de matriz geométrica 

hiperbólica e anticlástica.  
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▪ superfícies com curvatura gaussiana k constantemente menor que 0 tem superfície de matriz geométrica 

hiperbólica e anticlástica.  

▪ superfícies com curvatura gaussiana k majoritariamente igual a 0 tem superfície de matriz geométrica 

parabólica e aproximadamente desdobrável.  

▪ superfícies com curvatura gaussiana k constantemente igual a 0 tem superfície de matriz geométrica 

desdobrável.  

▪ superfícies com curvatura gaussiana k majoritariamente maior a 0 tem superfície de matriz geométrica elíptica 

e sinclástica.  

▪ superfícies com curvatura gaussiana k constantemente maior a 0 tem superfície de matriz geométrica esférica 

e sinclástica. 

Weisstein (2018), Bechthold (2008), e Pottmann et al. (2007) sugerem que além da curvatura gaussiana k (Tabela 1.1), a 

curvatura média, conceito derivado de estudos da teoria da elasticidade, também necessita ser considerada na análise estrutural de 

superfícies estruturais. Assim sendo, Pottmann et al. (2007) definem a curvatura média, usualmente referida por H, como H = (k1 + 

k2) / 2, a média aritmética das curvaturas principais. Pottmann et al. (2007) também estabelece que superfícies com curvatura média 

constante igual a zero, assim como superfícies com curvatura média decrescente e tendendo a zero são denominadas superfícies 

mínimas, como nos ensaios com bolhas de sabão de Frei Otto (Figura 1.33). Em outras palavras, o conceito de superfície mínima 

diz respeito ao Problema de Plata (LAGRANGE, 1769), onde dada uma curva suave fechada  “c“ que não se intersecciona, 

objetiva-se determinar a sua superfície com curva de borda “c“ com a menor área de superfície possível “A“. Isto é, a superfície ótima 

S é denominada superfície mínima (POTTMANN et al., 2007, 647, tradução nossa).  
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Figura 1.33. Modelos de sabão utilizados por Frei Otto. 
Fonte: MATÉRIALPRAXIS. Disponível em: < https://matérialpraxis.wordpress.com/2010/09/30/soap-film-frei-otto/#jp-carousel-134>. Acesso em: 05 jun. 18. 
 

O aprofundamento desta tese no âmbito da curvatura de superfícies e curvas, suscita a importância de estabelecer um 

parâmetro para este conceito. Corona e Lemos (1957) estabelecem uma definição do termo curvatura em um viés arquitetônico 

como a “forma curva de qualquer superfície. Arqueamento.” (p. 159). Isto é, a noção da curvatura é intrínseca à arquitetura, de modo 

que a definição de Corona (1957) exige a evocação do repertório formal do arquiteto, sobretudo que entende como ou remete à 

forma curva, ao consultar seu Dicionário da Arquitetura Brasileira. O dicionário Aurélio (2018) também evoca o repertório formal 

acrescido de um parâmetro de aferição da magnitude desta curvatura: “1. Forma curva. 2. Estado do que é curvo” (2018). 

Neste sentido, a segunda definição do tradicional Dicionário norte-americano Merriam-Webster (2018) referente ao inglês 

curvature tangencia esta ideia de mensuração. A adoção da definição norte-americana se deu por sua aproximação com a questão 

da mensuração e o fato da maior parte do referencial teórico de geometria aplicada a arquitetura se encontrar no idioma inglês: 

https://materialpraxis.wordpress.com/2010/09/30/soap-film-frei-otto/#jp-carousel-134
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1. O ato de curvar; o estado de estar curvado. 
2. A medida ou intensidade da curva; especificamente: o ritmo de mudança do ângulo da tangente de uma curva durante sua 
movimentação ao longo desta curva e da qual um círculo é igual a recíproca de seu raio.  
3. Uma curva anormal (como a da espinha) 
4. A superfície curvada de um órgão.  
(MERRIAM-WEBSTER, 2018, tradução nossa, grifo do autor. Disponível em: < https://www.merriam-
webster.com/dictionary/curvature>. Acesso em: 05 jun. 2018. 

 

Antes de prosseguir, e de modo a corroborar com a importante definição do conceito de curvatura acima, também é importante 

estabelecer a definição do conceito de tangência entre curvas (Figura 1.34). Pottman (2007) ilustra este conceito na Figura 1.34-a 

com uma tangente T tocando uma curva c, e na Figura 1.34-b onde a normal “n” de uma curva planar T intersecciona a curva c em 

um ângulo reto. Já a figura 1.34-c, ilustra a questão de planos tangentes a superfícies, com o plano tangente destacado em cinza, 

tocando a superfície S no ponto p, na intersecção da curva c com a curva plantar T. 

Bechthold (2008) se utiliza desta estratégia de análises gaussianas de superfície para extrair conclusões acerca da curvatura 

de conóides e abóbadas inclinadas, que apresentam semelhança formal com as Abóbadas Gaussianas descontínuas (Figura 1.35), 

obtidas por um processo de modelagem tridimensional voltado para superfícies estruturais de dupla curvatura denominado loft. No 

âmbito da modelagem geométrica em softwares de modelagem tridimensional como o Rhinoceros 3D 6.0, o loft é responsável por 

“ajustar uma superfície através uma serie de curvas perfiladas que definem a forma de uma superfície”. (MCNEEL, 2018).

https://www.merriam-webster.com/dictionary/curvature
https://www.merriam-webster.com/dictionary/curvature
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a                                                                                                   b                                                    c 
Figura 1.34.(a) Conceito de tangencia de curvas; (b) conceito de normais de curvas planares; (c) e conceito de planos tangentes a superfícies.  

Fonte: (a-b) POTTMAN et al., 2007, p. 224; (c) POTTMANN et al., 2007, p. 215. 

 

 

Na figura 1.35-a a superfície base dos conóides foi obtida por um loft entre a linha reta e o arco que delimitam os vãos maiores 

da superfície. Já na figura 1.35-b ocorre a introdução da curva que irá guiar o loft , de modo que a superfície, antes regrada, se torna 

não-regrada. Na manipulação geométrica demonstrada em 1.35.c, a superfície foi restringida a ser tangente ao plano no qual o arco 

foi modelado, aumentando sua curvatura na seção central, e na figura 1.35.d. a superfície lateral do arco é restringida a ter uma 

inclinação de 60º para com o plano do arco.  
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Figura 1.35. Manipulação geométrica de superfície gerada por meio do loft.        
Fonte: BECHTHOLD, 2008, p. 139      

 
Figura 1.36. Manipulação geométrica de superfície gerada por meio do 
Sweep (a) e demonstração de análise de curvaturas por meio de tons de 
cinza  (b) e curvatura Gaussiana por cor (c).          
Fonte: BECHTHOLD, 2008, p. 140.

 

Portanto, Bechthold (2008) estabelece que estas restrições são pertinentes no que diz respeito a outras técnicas de 

modelagem, como a extrusão, o sweeping e a revolução. A extrusão consiste no extrudar, ou entender, uma curva ou superfície  



86 
 

base ao longo de uma diretriz para gerar formas abertas ou fechadas (MCNEEL, 2018). O mesmo critério foi utilizado para a 

definição do termo sweeping, que no Rhinoceros 3D apresenta duas opções de ativação: o Sweep 1 e o Sweep 2. No Sweep 1, 

ocorre o “ajuste da superfície através de uma série de curvas perfiladas que definem a forma da superfície e uma curva que define 

o limite da superfície”. (MCNEEL, 2018). No caso do Sweep 2, a diferença é que existem duas curvas para definir o limite da 

superfície. Já o conceito de revolução, de acordo com Michaelis (2018), significa a “volta completa de um objeto que gira ao redor 

de um ponto ou de um eixo” (2018), de modo que comandos referentes a revolução em softwares 3d como o Rhinoceros sugerem 

a “criação de uma superfície por meio da revolução de uma curva que define uma superfície em torno de um eixo.” (MCNEEL, 

2018). 

Porém a questão central é escolher a técnica de modelagem correta para a definição da base da superfície.  O sweeping foi 

utilizado para a modelagem do conóide na Figura 1.36, onde um arco opera como guia e força a superfície a assumir a curvatura de 

arco. A geometria das superfícies na Figura 1.36 são as mesmas da Figura 1.35, mas como foram modelados diferentemente, os 

parâmetros de alteração são divergentes. Em 1.36-b ficam ilustradas variações de curvatura com tons de cinza, ao passo que em 

1.36-c é demonstrado uma visualização da curvatura Gaussiana da superfície por cores.  

Bechthold (2008) atesta para o fato de que superfícies geradas pelo loft são mais amigáveis a manipulação geométrica pois 

seus planos de origem podem ser distanciados ou aproximados com em distancias maiores. As tangencias das extremidades 

também podem ser definidas livremente (Figura 1.35.c-d), assim como o loft permite a adição de mais guias para a geração da 

superfície.  

A representação matemática de curvas e superfícies freeform, isto é, aquelas não constituídas por segmentos de círculos e 

seções cônicas, com maior potencialidade de parametrização se dá através conceito de NURBS (POTTMAN et al., 2007) (Figura 

1.37), conceito transformado em ferramenta usualmente presente em softwares de desenho bidimensional ou modelagem 
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tridimensional. A sigla NURBS (Nonuniform Rational Basis Spline) é um modelo matemático usualmente utilizado em softwares 

gráficos para representar curvas e superfícies de maneira parametrizada, isto é, estabelecendo relações entre suas partes e o seu 

todo por meio de variações nessas partes (MIGLIARI, 2009). A questão da parametrização de curvas e superfícies será abordada 

na seção 1.7 - Modelagem paramétrica, com um enfoque nos procedimentos metodológicos de análise de estudo de caso para a 

presente tese de doutoramento. Migliari (2009) estabelece que o conceito que as curvas Bézier são um tipo especial de B-spline, ao 

passo que as B-spline são um tipo especial de NURBS, e que o conceito de NURBS engloba todas as outras (Figura 1.37):  

 
Curvas Bézier [Figura 1.37-a] estão entre as curvas freeform mais utilizadas. [...] Para o projeto de curvas complexas, 
apresentamos as curvas B-spline [Figura 1.37-b], mais poderosas – que oferecem controle de forma localizado. Curvas B-spline 
podem ser geradas pelo refinamento iterativo de um dado polígono – um processo chamado subdivisão de curva. Curvas 
Nonuniform rational B-spline (NURBS) [Figura 1.37-c] apresentam ainda mais possibilidades de refinamento com pesos associados 
a pontos de controle. Elas são usadas para desenhar as mais complexas geometrias planares e curvas freeform espaciais, assim 

como para desenhar todos os tipos de seções cônicas. (POTTMANN et al., 2007, p. 255, tradução nossa).  

 

 

  
a                                       b                                c                                            d                      
Figura 1.37: Exemplos de curvas Bézier (a); B-spline (b); NURBS (c); e (d) diagrama hierárquico de classificação de curvas. 

Fonte:  (a-c) POTTMANN et al., 2007, p. 255; (d) MIGLIARI, 2009, p. 19.  
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Já a sigla BREP, também importante para o desenvolvimento das futuras arguições no âmbito da modelagem computacional 

desta tese de doutorado, pode ser entendido como: 

 

Na modelagem de sólidos e no CAD, a Boundary representation [representação de limites em tradução livre do autor desta tese de 
doutoramento] – usualmente abreviada como B-Rep ou BREP – é um método para a representação de sólidos se usando de seus 
limites. Um solido é representado como uma coleção de elementos de superfícies conectados, a delimitação entre o sólido e o não 
sólido. 
Boundary representation[s] de modelos são compostas por duas partes: topologia e geometria (superfícies, curvas e pontos). Os 
principais itens topológicos são: faces, arestas e vértices. A face é uma porção delimitada de uma superfície; uma aresta é uma porção 
delimitada de uma curva, e um vértice se dá em um ponto. (CADEXCHANGER, p. 2, tradução nossa). 
 
 

Outra premissa de análise de curvatura estabelecido por Pottman (2007) são as principais linhas de curvatura. As principais 

linhas de curvatura são determinadas como “[...] curvas, em uma superfície, cujas tangentes estão em uma tangente principal (Figura 

1.38).  

 
Figura 1.38. Exemplos de análise de curvatura por meio das principais linhas de curvatura. 
Fonte: POTTMAN, 2007, p. 500. 
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A questão da geometria na análise das estruturas está intimamente relacionada com a maneira na qual estas reagem com 

relação à iluminação natural, tópico importante de análise do espaço gerado pela geometria do objeto de estudo nesta tese de 

doutoramento. Assim sendo, também se faz necessário a definição de alguns conceitos essenciais de conforto ambiental nesta 

seção do trabalho.  

Para esta pesquisa, entende-se como iluminância “o Limite da razão do fluxo luminoso recebido pela superfície em torno de 

um ponto considerado, para a área da superfície quando esta tende para o zero” (ABNT, 1992, p. 1), extraído da NBR 5413 – 

Iluminância de Interiores. A norma vigente para a iluminação de ambientes de trabalho é a ABNT NBR ISO/CIE  8995-1 substitui a 

NBR5413/92, mas não apresenta uma definição explícita sobre o conceito como a anterior.  Cabral (2013) simplifica este conceito, 

“[...] considerando da geometria básica que quando a área tende a zero, temos um ponto, podemos afirmar que a Iluminância é o 

fluxo luminoso recebido por um determinado ponto em uma superfície [...] a quantidade de luz dentro de um ambiente.” (p. 24-25).  

De acordo com Sousa (2019), “o solstício e o equinócio marcam o início das estacoes do ano e estão relacionados a incidência 

dos raios solares e a inclinação da Terra [...]” (p. 1, grifo nosso).  Ainda de acordo com Sousa (2019), é importante estabelecer uma 

diferenciação entre os conceitos de solstício e equinócio: 

O solstício representa o posicionamento do Sol em seu limite máximo, isto é, o Sol estará em seu auge ao norte ou ao sul. Essa 
maior declinação do Sol em relação à Linha do Equador tem como consequência a maior iluminação de um dos hemisférios. Esse 
fenômeno ocorre em dois momentos do ano, em junho e em dezembro. 
Quando a incidência solar é maior em um dos hemisférios, ocorre o solstício de verão. Já quando a incidência solar é menor em um 
dos hemisférios, ocorre o solstício de inverno. O solstício de verão é caracterizado por ter os dias mais longos do que as noites. 
No solstício de inverno, as noites são mais longas do que os dias.  
[...] O equinócio representa o posicionamento médio do Sol em relação à Terra, isto é, nenhum dos hemisférios está inclinado em 
relação ao Sol, estando incidindo seus raios diretamente sobre a Linha do Equador, iluminando, então, igualmente os dois 
hemisférios. Esse fenômeno ocorre em dois momentos do ano, em março e em setembro.  
A ocorrência do equinócio dá início à primavera e ao outono. Em razão da mesma intensidade dos raios solares em ambos os 
hemisférios, os dias e as noites possuem a mesma duração. (SOUSA, R., 2019, p. 1) 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/verao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/inverno.htm
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Assim sendo, no âmbito de eventuais períodos de simulações de análise de iluminância de estudos de caso, destaca-se a 

importância da compreensão das datas no hemisfério sul do solstício de verão (21.12), equinócio de primavera (21.03), solstício de 

inverno (21.06), e equinócio de primavera (20.09). De acordo com Leone (2017) estas datas representam importantes pontos de 

balizamento de eventuais análise de iluminância justamente por compreenderem altura e posicionamento solar distintos, assim como 

características climáticas especificas. 

 

1.5. - Tipologias estruturais: as Abóbadas Gaussianas  

 

A presente seção aborda o objeto de estudo propriamente dito, as Abóbadas Gaussianas descontínuas a partir de sua tipologia 

estrutural matricial, as Abóbadas gaussianas. Neste componente da pesquisa o objeto de estudo será analisado sob o ponto de vista 

de sua taxonomia estrutural e geometria, levando em conta quando necessário seu comportamento estrutural e premissas projetuais 

e construtivas já abordadas na seção 1.3 Olhares dedicados a Eladio Dieste.  

Para esta pesquisa, entende-se como abóbada gaussiana os projetos regidos pelas premissas projetuais e construtivas 

abaixo. Estas premissas foram estabelecidas pelo próprio Eladio Dieste na mais completa antologia acerca de sua obra na qual pôde 

participar colaborar em sua organização em vida, em Eladio Dieste 1943-1996 (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996): 

1. O conjunto tijolo – argamassa – aço se comporta como uma unidade estrutural viável em superfícies construídas conforme 

a técnica construtiva da cerâmica armada.  

2. A catenária foi eleita como diretriz formal, de modo a maximizar esforços de compressão simples, que acompanhados de 

uma quantidade mínima de armadura, asseguram com que a estrutura trabalhe esforços de flexão simples;
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3. Os esforços de compressão oriundos do peso próprio são independentes da seção em função da diretriz formal catenária;  

4. A dosagem mínima de armadura presente na estrutura opera como uma unidade elástica perante as cargas concentradas, 

de modo a responder a deformações além do peso próprio como a flambagem (principal preocupação de Dieste para com 

esta tipologia estrutural). 

5. A retirada do cimbramento de cada módulo estrutural de abóbada gaussiana não exige a cura completa da argamassa, 

acelerando e racionalizando o construtivo.  

 

A conceituação acima reflete preceitos de comportamento estrutural, que serão abordadas mais a frente nesta seção. 

Entretanto, conceito de Abóbadas Gaussianas descontínuas carece de definições estabelecidas acerca de sua geometria 

resultante. Os engenheiros Remo Pedreschi e Gonzalo Larrambebere (2004) são os que mais se aproximam de concretizar este 

objetivo, e na passagem abaixo (sintetizada na Figura 1.39) definem a tipologia estrutural como uma série de arcos de catenária 

com flechas variadas e plano de partida em comum:   

 
A geometria da superfície muda continuamente. Para entender a forma da abóbada [gaussiana], é importante imaginar um plano 
vertical entre pontos de partida [Figura 1.39]. Uma catenária é desenhada neste plano. Se o plano for movimentado ao longo dos 
pontos de partida, então a superfície descrita pela movimentação da curva seria igual a de uma abóbada de berço. Se, entretanto, a 
flecha da catenária variar gradualmente enquanto se move [a catenária], então temos uma superfície ondulada. As ondulações são 
mais pronunciadas no centro da catenária, e diminuem [à medida que se distanciam do centro] até ficarem totalmente planos nos 
pontos de partida. (PEDRESCHI; LARRAMBEBERE, 2004, p. 144, tradução nossa).  
 

 

Não obstante, a tipologia estrutural das Abóbadas Gaussianas apresenta duas variações tipológicas no que diz respeito a 

presença ou não de aberturas zenitais em sua superfície. As Abóbadas Gaussianas sem aberturas foram alcunhadas por Dieste 
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(TORRECILLAS, PÉREZ 1996; CARBONELL, 1987) como 

“contínuas” (Figura 1.40) em uma mera alusão a não-

interrupção de sua superfície por aberturas para a iluminação 

e/ou ventilação de suas obras. 

 
Figura 1.39.: Síntese do estado da arte acerca da forma da tipologia 
estrutural das Abóbadas gaussianas: uma série de arcos de catenária com 
flechas variadas e plano de partida em comum.  
Fonte: PEDRESCHI; LARRAMBEBERE, 2004, p. 144. 
 

Assim sendo, nesta tese de doutoramento se utilizam os 

seguintes termos, derivados deste mesmo raciocínio de 

alusões utilizados pelo próprio engenheiro uruguaio Eladio 

Dieste : 

1. Abóbadas gaussianas: ao se referir a coberturas de 

todas as variações desta tipologia estrutural. 

2. Abóbadas Gaussianas descontínuas: ao se referir as 

variações desta tipologia estrutural com aberturas (objeto de 

estudo da tese) como o Colégio Don Bosco, projetado e 

construído por Eladio Dieste em Durazno, Uruguai, em 1984 

(Figura 1.41) 

3. Abóbadas Gaussianas contínuas: ao se referir as variações 

desta tipologia estrutural sen aberturas. 

 
Figura 1.40.: As Abóbadas Gaussianas contínuas do Ginásio Municipal de 
Artigas, projetado e construído por Eladio Dieste em 1958 em sua cidade 
natal de Artigas (Uruguai).  
Fonte: Acervo DIESTE & MONTAÑEZ. 2017. 1 fotografia.  
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a                                                                               b 
 
Figura 1.41. (a) ondulações e (b) aberturas das Abóbadas Gaussianas 
descontínuas do Ginásio do Colégio Don Bosco  
Fonte: (a-b) MELACHOS, F. C. 2 fotografias. 2017. 
 
 

O cruzamento de dados das antologias de Torrecillas e Pérez 

(1996) e Anderson (2004), acervo de desenhos originais de 

Dieste & Montañez, levantamento do engenheiro italiano 

Fausto Giovannardi (2007) e os escritos de Pedreschi (2000) 

resultou n levantamento das obras do engenheiro Eladio Dieste 

apresentado na seção 1.3. - Olhares dedicados a Eladio 

Dieste. Este levantamento indicou que as obras classificadas 

como Abóbadas Gaussianas não são maioria na produção de 

Eladio Dieste, representando apenas 51 das 247, ou  

aproximadamente 21 % das obras projetadas pelo engenheiro 

uruguaio. Este levantamento também permitiu classificar a 

obra de Eladio Dieste. Também é importante levar em 

consideração que este levantamento detectou a presença de 

Abóbadas Gaussianas em algumas coberturas de edificações 

primariamente classificadas na tipologia estrutural das 

superfícies regradas e lâminas dobradas. O agrupamento das 

obras projetadas e construídas por Eladio Dieste que contém 

Abóbadas Gaussianas em suas coberturas e foram 

classificadas tanto como Abóbadas Gaussianas e como 

superfícies regradas e lâminas dobradas constitui 56 obras, ou 

23 % do total de obras. Deste total de 56 obras contendo 

Abóbadas gaussianas, este levantamento demonstrou que 51 

exemplares, ou 92%, estão em obras classificadas 

primariamente como Abóbadas gaussianas, e apenas  5 

exemplares, ou 8 % estão em obras classificadas como 

superfícies regradas e lâminas dobradas (Figura 1.42 a-b). 
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a.                                                       b.                                             c.                                                                 d. 
 
Figura 1.42: Tabela (a) e gráfico (b) referente a quantificação de obras de Eladio Dieste contendo coberturas estruturadas em Abóbadas Gaussianas e 
estruturalmente classificadas como Abóbadas Gaussianas (azul) e superfícies regradas e lâminas dobradas (Laranja). 
Fonte: (a; c) MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019. (b; d) MELACHOS, F. C. 2 gráficos. 2019.  
 
 

Posteriormente, fez-se a distinção entre o total de obras contendo Abóbadas Gaussianas em sua variação tipológica 

descontínua, objeto de estudo desta tese, e em sua variação tipológica contínua (Figura 1.42 c-d).  A análise deste levantamento 

indica que as Abóbadas Gaussianas descontínuas constituem a ampla maioria, totalizando 46 de 56 exemplares, ou 83 % dos 

exemplares contendo coberturas estruturadas como Abóbadas gaussianas.  

Na sequência, a mesma verificação foi feita em obras primariamente classificadas, em um âmbito estrutural, como 

Abóbadas Gaussianas (Figura 1.43 a-b) e como superfícies regradas e lâminas dobradas (Figura 1.43 b-c). A Figura 1.42-c revela 

que dentre as obras primariamente classificadas como Abóbadas gaussianas, 45 dos 51 exemplares, ou 89% do total das obras 

são Abóbadas Gaussianas descontínuas. Já a Figura 1.43-d revela que dentre as obras primariamente classificadas como 

superfícies regradas e lâminas dobradas, apenas 1 dos 5 exemplares é da variação descontínua.  As Figuras 1.42 e 1.43 como um 

todo corroboram com a afirmação de que as Abóbadas Gaussianas descontínuas são a variação tipológica dominante da macro-

tipologia estrutural Abóbadas gaussianas. 
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a.                                                                                                                                                             b. 
 

                      
c.                                                                                                                                    d. 
 
Figura 1.43. Tabela (a) e gráfico (b) da quantificação de Abóbadas Gaussianas descontínuas e contínuas em todas as obras estruturalmente classificadas 
como Abóbadas gaussianas; tabela (c) e gráfico (d) da quantificação de Abóbadas Gaussianas descontínuas e contínuas em todas as obras estruturalmente 
classificadas como superfícies regradas e lâminas dobradas. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 4 tabelas. 2019. 
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As Figuras 1.44 e 1.45 analisam a natureza dos apoios das obras estruturadas como Abóbadas Gaussianas descontínuas e 

contínuas respectivamente a partir do mesmo levantamento realizado na seção 1.3. - Olhares dedicados a Eladio Dieste.  Ao 

verificar-se a natureza dos apoios das obras contendo Abóbadas Gaussianas descontínuas fica constatado que seus apoios são 

uniformemente consistidos por lâminas horizontais planas (Figura 1.46-a). Nestes casos, as lâminas horizontais planas constituem 

vedações horizontais autoportantes estruturadas em cerâmica armada, encimadas por vigas de borda planas que fazem contato 

com as Abóbadas Gaussianas propriamente ditas. Em contrapartida, ao verificar-se a natureza dos apoios das Abóbadas 

Gaussianas contínuas fica constatado que seus apoios são heterogêneos, hora sendo lâminas horizontais planas, ora sendo 

superfícies regradas onduladas (Figura 1.44-b). 

        
a.                                                                                                            b. 
 
Figura 1.44: Tabela (a) e gráfico (b) da quantificação da natureza dos apoios em obras contendo Abóbadas Gaussianas descontínuas 
Fonte: (a) MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019. (b) (a) MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2019. 
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a.                                                                                                                                        b. 
 
Figura 1.45: Tabela (a) e gráfico (b) da quantificação da natureza dos apoios em obras contendo Abóbadas Gaussianas descontínuas 
Fonte: (a) MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019. (b) (a) MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2019. 

 

A distribuição cronológica de obras estruturadas como Abóbadas Gaussianas descontínuas (azul) e Abóbadas Gaussianas 

contínuas (vermelho) (Figura 1.47) também corrobora com a afirmação de que as Abóbadas Gaussianas descontínuas são a 

variação tipológica estrutural dominante das Abóbadas Gaussianas por estar presente em toda a trajetória profissional de Eladio 

Dieste, com crescentes nas décadas de 60 e 70 e um pico na década de 80. A variação tipológica das Abóbadas Gaussianas 

contínuas é rarefeita ao longo da trajetória profissional de Eladio Dieste, com não mais que um exemplar sendo feito a cada ano de 

sua ocorrência. 



98 
 

 a 
    

 b 
(Esquerda) Figura 1.46. (a) Exemplo de apoio em lâminas horizontais 
planas na Igreja de Nossa Senhora de Belem, nos arredores de Madrid; 
(b) exemplo de apoio em superficies regradas onduladas na Igreja de 
Cristo Obrero.  
Fonte: (a) MELACHOS, F. C. 1 fotografia. 2019. (b) Acervo DIESTE & 
MONTAÑEZ. 1 fotografia. 2017. 
 

  
Figura 1.47: Distribuição cronológica de obras estruturadas como Abóbadas 
Gaussianas descontínuas (azul) e Abóbadas Gaussianas contínuas 
(vermelho). 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2019. 
 
 

Portanto a título de recorte tipológico, a presente tese de 

doutoramento se detém a analisar a as relações geométricas 

presentes nas coberturas estruturadas como abóbadas  

gaussianas descontínuas como objeto de estudo em função 

dos seguintes aspectos: 

 

1. As Abóbadas Gaussianas descontínuas são a 

variação tipológica mais numerosa, e portanto 

dominante, da tipologia estrutural das Abóbadas 

gaussianas; 
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2. Mais obras existentes classificadas como Abóbadas Gaussianas descontínuas culminaram em mais desenhos técnicos 

obtidos durante a pesquisa. Esta maior quantidade de desenhos potencializa sua análise geométrica, tal qual será 

demonstrado  na seção 2.2. Critérios de seleção dos estudos de caso; 

 

3. As Abóbadas Gaussianas descontínuas apresentam parâmetros de apoio homogêneos, por meio de vigas de borda 

lineares, se apoiando em paredes laterais autoportantes em cerâmica armada ou em pilares de concreto armado, cuja 

conformação geométrica fica denominadas lâminas horizontais planas nesta pesquisa.

Da mesma maneira, a presente tese de doutoramento se propõem a analisar a as relações geométricas presentes nas 

coberturas estruturadas como Abóbadas Gaussianas contínuas não como objeto de estudo, mas de maneira complementar, em 

função dos seguintes aspectos: 

1. As Abóbadas gaussiana contínuas estão em menor número dentro da tipologia estrutural das Abóbadas gaussianas; 

2. Menos obras existentes classificadas como Abóbadas Gaussianas contínuas culminaram em menos desenhos técnicos 

obtidos. Esta menor quantidade de desenhos inviabiliza sua análise geométrica, tal qual será demonstrado  na seção 2.2. 

Critérios de seleção dos estudos de caso; 

3. As Abóbadas Gaussianas contínuas apresentam parâmetros de apoio heterogêneos, ora por meio de lâminas horizontais 

planas, ora por meio de  superfícies regradas onduladas, dificultando a obtenção de resultados homogêneos a partir de 

análises geométricas.(Fig. 1.46-a, b).

Todavia, é importante ressaltar que algumas das obras executadas enquanto Abóbadas Gaussianas contínuas em associação 

com a tipologia estrutural de superfícies regradas e lâminas dobradas como a Igreja de San Juan de Avila (Figura 1.46-b) são de 
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sumária  importância para a consolidação das Abóbadas Gaussianas enquanto tipologia estrutural na obra de Eladio Dieste, e 

receberão a atenção devida no desenvolvimento do trabalho.  

Para esta pesquisa é importante constatar que a análise do estado da arte acerca do método de cálculo do engenheiro 

uruguaio (DIESTE, 1978; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996; ANDERSON, 2004; PEDRESCHI, THEODOSSOPOULOS, 2007) para 

Abóbadas Gaussianas contínuas e descontínuas em cerâmica armada não detectou nenhuma equação regendo a geometria final 

da superfície ou seção transversal destas tipologias construtivas. Esta mesma análise demonstrada na Figura 1.24 da seção 1.3. - 

Olhares dedicados a Eladio Dieste sugere que esta seção transversal é uma derivação da seção longitudinal, de matriz catenária já 

estabelecida (DIESTE, 1978; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996; ANDERSON, 2004; PEDRESCHI, THEODOSSOPOULOS, 2007).  

Anderson (2004) alcunha a seção transversal de Abóbadas Gaussianas descontínuas (Figura 1.48-a) como “sessão 

transversal em S”, aparentemente em uma alusão a semelhança formal entre a seção e a letra s. Bechthold (2008) define as 

Abóbadas Gaussianas como cascas abóbadas pretensionadas com seções transversais derivadas de senóides” (2008, p. 110, 

tradução nossa) (Figura 1.48-b), porém sem qualquer demonstração matemática e ou geométrica para comprovar sua afirmação. A 

ausência de experimentações relacionadas a geometria constituinte da seção transversal das Abóbadas Gaussianas descontínuas 

suscitou a inclusão de experimentações relacionadas a esta temática no Capítulo 2 Procedimentos Metodológicos. 
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a                                                                                                                                              b 
 
Figura 1.48. Confrontação entre a geometria da seção transversal de abóbada gaussiana (a) e a curvatura da senóide (b). Esta seção se refere ao Depósito 
do Porto de Montevidéu, projetado e construído por Dieste entre 1969 e 1972. 
Fonte: (a) ACERVO DIESTE. 1 desenho. 1979. (b) POTTMANN et al., 2007, p. 488. 

 

Nestas explorações acerca da natureza das seções transversais das Abóbadas Gaussianas descontínuas, Pedreschi e 

Larrambebere (2004) propõem uma inter-relação de 1:14 para as dimensões entre altura e comprimento máximo das seções 

transversais do Depósito Portuário de Montevidéu. Pedreschi e Theodossopoulos em The double-curvature masonry vaults of Eladio 

Dieste (2006) estabelecem que a relação de flecha para vão das Abóbadas Gaussianas de Eladio Dieste fica entre 1:8 a 1:10. Estas 

proporções não apresentam verificações nas publicações correspondentes, sendo apenas mencionadas. Não há registro de menção 

de outras proporções desta natureza nas publicações consultadas, de modo que estas proporções serão verificadas nas 

experimentações conduzidas no Capítulo 3 – Resultados. 
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Pedreschi e Theodossopoulos (2006) atestam que a obtenção da catenária das Abóbadas Gaussianas descontínuas poderia 

ser obtida por meio da equação catenária (Figura 1.49), entretanto Mallardo (2019, informação verbal) não detectou a presença da 

equação catenária em sua análise do método de cálculo do engenheiro uruguaio. Mallardo (2019) sugere que no caso das Abóbadas 

gaussianas, as seções de catenárias foram obtidas por equações diferenciais e métodos gráficos que transcendem o escopo 

qualitativo e a linha de pesquisa desta tese de doutoramento. 

 

Figura 1.49: Equação da catenária associada à sua geometria, onde: 
 
Wo = peso próprio 
To = força no cabo em seu ponto central 
 
Fonte: PEDRESCHI, THEODOSSOPOULOS, 2006, p. 4. 

 

De modo a estabelecer um parâmetro na situação as Abóbadas Gaussianas descontínuas dentre as demais tipologias 

estruturais para grandes vãos, foi adotado o sistema de taxonomia das estruturas em função de sua geometria resultante e, sua 

rigidez tal qual estabelecido por Daniel Schodek e Martin Bechthold em Structures (2014) (Tabela 1.2). A taxonomia proposta pelo 

engenheiro civil e Professor Dr. Daniel Schodek e seu pupilo, o engenheiro-arquiteto e Prof. Dr. Martin Bechthold concilia os 

elementos ativos no sistema estrutural, em uma forte alusão aos escritos de Engel (2001), assim como a sua geometria resultante. 

Este sistema de classificação estrutural promove o entendimento da estruturação das edificações pela sua forma, análogo ao 

processo de concepção estrutural de Dieste e sua busca incessante da resistência pela forma (PABLO BONTA, 1963), e, portanto, 

será o sistema de taxonomia estrutural adotado nesta pesquisa. 
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Dentro desta classificação, o objeto de estudo desta pesquisa, as Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste se 

classificam como superfícies estruturais, rígidas, e de dupla-curvatura. De acordo com Schodek e Bechthold (2014), superfícies 

estruturais são constituídas por elementos estruturais que produzem uma superfície que irá redistribuir os esforços.  Tal qual fica 

evidenciado na passagem abaixo, a formação destas superfícies incorporadas na taxonomia de superfícies estruturais rígidas está 

intimamente ligada ao material ou sistema construtivo empregado em sua construção: 

 
Muitos materiais são preponderantemente geradores de linhas. A madeira, por exemplo, é intrinsicamente uma geradora de linhas 
em função da natureza de seu crescimento. É possível, todavia, fazer pequenos elementos geradores de superfícies diretamente a 
partir da madeira (com o compensado, por exemplo) ou superfícies estruturais maiores por meio da agregação de outros componentes 
elementais. Outros materiais, como o concreto, podem ser geradores de linhas ou superfícies com facilidade equivalente. O aço é 
predominantemente um gerador de linhas, mas também pode ser utilizado para fazer pequenas superfícies estruturais (steel deck, 
por exemplo). (SCHODEK; BECHTHOLD, 2014, p. 5, tradução nossa). 

 

A questão da rigidez e da curvatura também são tratadas de forma literal por Schodek e Bechthold (2014). Os elementos tidos como 

rígidos por Schodek e Bechthold (2014) não sofrem consideráveis variações de forma mediante assimilação de esforços. Estes 

elementos rígidos podem apresentar leves curvaturas, mas nada tão drástico como no caso dos cabos, um exemplo contundente de 

elementos não-rígidos. Assim sendo, as Abóbadas Gaussianas descontínuas projetadas e construída Dieste, como no caso da 

cobertura do CEASA de Porto Alegre (Figura 1.50), constituem um exemplo de estrutura constituída  por elementos rígidos sob a 

ótica de Schodek e Bechthold (2014).  
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(esquerda)Tabela 1.2. Sistema de Taxonomia de Tipologias Estruturais de 
Schodek e Bechthold. 
Fonte: SCHODEK, et. al., 2014, p. 5, adaptado por Felipe Corres Melachos. 
 

 
(acima) Figura 1.50. O CEASA de Porto Alegre,  
Fonte: CARBONELL, 1987, p. 37. 

Já no âmbito da curvatura, a dupla curvatura das 

Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste fica 

explicitada nos cortes de sua seção longitudinal e transversal 

(Figuras 1.51) do ginásio do Colégio Don Bosco, projetado e 

construído em 1984, em Montevideo. A Figura 1.51-a ilustra 

como a seção longitudinal de abóbada gaussiana descontinua 

apresenta curvatura de matriz catenária, ao passo que a Figura 
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1.52-b ilustra como a seção transversal de abóbada gaussiana descontínua apresenta outra curvatura de matriz geométrica não 

estabelecida no estado da arte.

     
a.                                                                                                                b. 
Figura 1.51.(a) Corte transversal e (b) longitudinal do Ginásio do Colégio Don Bosco. 
Fonte: Acervo DIESTE Y MONTAÑEZ S.A. 2 desenhos técnicos. 2017.

Martin Bechthold, em Innovative Structural Surfaces – Technologies and Applications (2008) ilustra como poucos o processo 

de desenvolvimento das superfícies estruturais, e é taxativo ao afirmar que: “[...] as superfícies estruturais derivam sua rigidez de 

curvaturas ou dobras, e no caso de membranas, da protensão” (p. 2, tradução nossa). Também é importante ressaltar que na 

literatura referente a Sistemas Estruturais consultada, não obstante o sistema de categorização adotado, o termo casca é 

universalmente utilizado para se referir ao conjunto de tipologias estruturais englobado dentro do que Schodek (2014) classifica 

como superfícies estruturais rígidas. Bechthold (2008) é o único autor dentre os cânones referentes a análise de sistemas estruturais 

consultadas a associar as Abóbadas Gaussianas de Eladio Dieste a um determinado nicho de taxonomia estrutural, neste caso, 
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obviamente referente as superfícies estruturais rígidas de dupla curvatura. A associação da produção de Dieste para com as 

superfícies também é diretamente relacionada com a importância deste elemento na explicitação de suas premissas projetuais: “[...] 

se tivesse que sintetizar o que motivou nossa busca, eu diria que seria o valor perene da superfície propriamente dita” (DIESTE, 

1987, In: CARBONELL, 1987, p. 84, tradução nossa). 

O próprio engenheiro Eladio Dieste é a principal referência no que diz respeito ao comportamento estrutural das Abóbadas 

Gaussianas descontínuas, por meio das premissas projetuais para esta tipologia apresentadas anteriormente neste capítulo. Estas 

premissas estão presentes em seus ensaios teóricos em Torrecillas e Pérez (1996) e Carbonell (1987) e o registro de seu método 

de cálculo em Pandeo de lâminas de doble curvatura (1978), Torrecillas e Pérez (1996) e Carbonell (1987).  

Assim sendo, o engenheiro Dieste (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996; CARBONELL, 1987; 1978) estabelece que as Abóbadas 

Gaussianas descontínuas são regidas por esforços de compressão oriundos do peso próprio, independes da seção em função da 

diretriz formal catenária de sua seção longitudinal. Nestes mesmos escritos, Dieste também afirma que a questão da flambagem 

oriunda dos ventos é combatida por meio da dosagem mínima de armadura, fazendo com que a estrutura trabalhe esforços de flexão 

simples, assim como pela ondulação da seção transversal. Mallardo (2019, informação verbal), assim como Pedreschi e 

Theodossopoulos (2006), sugerem que se trata de um processo iterativo visando minimizar o momento de inércia destas seções 

(Figura 1.36), tal qual demonstrado na demonstração qualitativa sobre o método de cálculo de Eladio Dieste na seção 1.3. - Olhares 

dedicados a Eladio Dieste. Na Figura 1.52, a seção 7 corresponde a uma seção transversal chave de uma abóbada gaussiana 

descontínua hipotética, ao passo que o número destas seções vai diminuindo até chegarem na seção transversal 1, na borda. Por 

fim, o engenheiro uruguaio reforça que o conjunto tijolo – argamassa – aço se comporta como uma unidade estrutural viável em 

superfícies construídas conforme a técnica construtiva da cerâmica armada, de modo que as forças são encaminhadas pela 

superfície da estrutura.  
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Figura 1.52: Controle do eixo de inércia por meio da ondulação das seções 
transversais de Abóbadas Gaussianas descontínuas. 
Fotne: DIESTE, 1978, In: CARBONELL, 1987, p. 212. 

 

Pedreschi e Sinha (2004), e Speth (in: ANDERSON, 

2004), acabam por se utilizar do comportamento do arco como 

modelo estrutural ao abordar o comportamento estrutural das 

Abóbadas Gaussianas descontínuas, mas não o demonstram 

em modelos aplicados a tipologia. Pedreschi e Sinha (2004) 

não se propõem a definir a geometria das Abóbadas 

Gaussianas descontínuas, mas afirmam que esta tipologia  

estrutural constitui sua principal interpretação das formas 

ideais para a cerâmica armada justamente por viabilizar a  

predominância de esforços de compressão na superfície da 

estrutura.  

Pedreschi e Sinha (2004) reforçam que estes esforços 

de compressão são maximizados em função da adoção da 

catenária na seção longitudinal das Abóbadas Gaussianas 

contínuas e descontínuas. De acordo com Martin Speth, em 

Unreinforced Shell Structures in Traditional Masonry: A 

contemporary Approach to Design and Construction (In: 

ANDERSON, 2004) o comportamento de cascas feitas de 

alvenaria tradicional tem muito a nos ensinar acerca de 

caminhamento estrutural, pois sua forma pode ser derivada de 

modelos suspensos de modo a obter a catenária através de 

sua funicular.  

Bechthold (2008) não se propõem a examinar o 

encaminhamento de forças das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas, mas se propõem a explicar que o caminhamento 

de esforços em superfícies estruturais rígidas logicamente 

ocorre ao longo de sua superfície.
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Na passagem abaixo, Bechthold (2008) sugere que superfícies rígidas de dupla curvatura, como as abóbada gaussianas 

descontínuas de Eladio Dieste, apresentam um elevado grau de encaminhamento de esforços por sua superfície em função de sua 

dupla curvatura:

Um fator primário no projeto de superfícies estruturais é o grau com o qual o sistema encaminha os esforços por meio de sua superfície 
tal qual ocorre nas membranas ao contrário de fazer o mesmo por meio de dobras ou cisalhamento. [...]. Esforços de membranas em 
cascas são normalmente distribuídos, de maneira regular, ao longo da superfície. Cada porção da superfície é usualmente mantida 
em equilíbrio por conjunto de esforços que agem em direções 
perpendiculares. Esforços de membranas somente podem ser eficientes se a superfície for suficientemente dobrada em duas 
direções. Em casos de única curvatura ou superfícies plissadas, esforços de membranas usualmente não existem. Nestes casos, os 
carregamentos são feitos por outros mecanismos – como nos casos dos sistemas derivados das vigas e das abóbadas unitárias. 
(BECHTHOLD, 2008, p. 100, tradução nossa). 

 

Outros pontos importantes ressaltados por Speth (2004) no que diz respeito a concepção estrutural de arcos em alvenaria 

tradicional são a necessidade de se evitar esforços de tração perpendiculares com relação as bases dos arcos ou abóbadas, 

conhecidos como empuxos, e resistir aos momentos oriundos da flambagem perpendiculares ao vão (especialmente ao lidar com 

cargas moveis). Estas questões são combatidas justamente pela indução de esforços compressivos perpendiculares as bases dos 

arcos ou abóbadas (cargas axiais), de modo que desta maneira a questão do empuxo também fica contida. 

De acordo com Rebello (2000) “o arco, como o cabo, apresenta empuxos horizontais. Estes podem ser absorvidos diretamente 

pelos apoios, exigindo desses um dimensionamento maior, ou por tirantes, que fazem com que apenas cargas verticais sejam 

depositadas nos apoios, diminuindo as dimensões destes.” Isto é, podemos então definir empuxo como os esforços horizontais que 

resultam do caminhamento de forças em arcos (e cabos) e tendem a fazer o arco se abrir (REBELLO, 2000), de modo que sua 

absorção antes da chegada aos apoios verticais tem uma relação inversamente proporcional com a seção e o volume destes apoios 

(Figura 1.53).  
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A           B 
 

  
C                  D 
 
Figura 1.53. Estratégias para absorção de empuxo para arcos: (a) absorção direta pelos apoios, como no caso ; (b) absorção do empuxo por tirantes. Estratégias 
para absorção de empuxo nas Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste: (c) diretamente nos pilares ou paredes laterais; (d) por tirantes fixados 
nas vigas de borda.  
Fonte: (a-b) REBELLO, 2000, p. 95; (c-d)  MELACHOS, F. 1 fotografia. 2017. 
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Não foi detectado no estado da arte, nem pelo próprio engenheiro Dieste em Torrecillas e Pérez. (1996), Carbonell (1987) ou 

em Anderson (2004) uma análise acerca da absorção de esforços de empuxo oriundos das coberturas estruturadas como Abóbadas 

Gaussianas descontínuas. Por exemplo, Anderson (2004) em Dance without Effort or Fatigue: The Architecture of Eladio Dieste, se 

limita a mencionar que as laterais necessitam absorver o empuxo por meio de viga de borda. Embora o enfoque desta tese de 

doutoramento resida na análise geométrica das coberturas resultantes das abóbodas gaussianas e não das vigas que as conectam 

com as vedações laterais de seus espaços resultantes, é importante notar que estas vigas constam em suas pranchas de geometria 

das abóbodas (Figura 1.54) e que suscitam curiosidade acerca do encaminhamento de forças para as mesmas. O estudo deste 

encaminhamento de forcas e absorção de esforços pelas vigas de bordas das abóbadas gaussianas contínuas e descontínuas 

constitui uma exploração acadêmica independente e robusta por si só, em função da literatura correlata suscitada, de modo que 

espera-se que esta tese de doutoramento encoraje este e outros estudos referentes as lacunas existentes na obra de Eladio Dieste. 

Sabe-se Dieste inicialmente lidou com o empuxo com tirantes, como no caso do Ginásio de Durazno (Figura 1.53-c), mas que 

estes tirantes foram forte motivo de autocritica na produção de Dieste (ANDERSON, 2004), que assim como Torroja (1967) os 

considerava deselegantes. Larrambebere e Pedreschi (2004) ressaltam que suas futuras Abóbadas Gaussianas descontínuas 

optaram por ocultar este elemento, como no caso do Ginásio do Colégio Don Bosco (Figura 1.53-d).  

Como será demonstrado na seção 2.1. A obtenção dos desenhos e visita das obras in-loco, foram obtidos desenhos 

construtivos das vigas de borda retilíneas (Figura 1.54) e curvilíneas (1.55) a partir das quais partiam as Abóbadas Gaussianas 

descontínuas e contínuas. Entretanto, não foi detectado no estado da arte uma análise crítica ou técnica acerca destes desenhos e 

dos desdobramentos mecânicos desta solução projetual.  

No caso da Figura 1.54 a viga de borda retilínea diz respeito ao Depósito Portuário de Montevideo, que foi alvo de uma 

remodelação após incêndio, entre 1976 e 1979 (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996). Assim sendo, na Figura 1.54 nota-se reforço de 
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espessura variável em concreto armado em suas vedações originais de alvenaria de 15 cm de espessura.  No caso da Igreja de 

Atlantida (Figura 1.55), as vigas de borda curvilíneas foram executadas com cabos de protensão para lidar com o empuxo, mas 

estão contidas nos vales das ondulações das Abóbadas Gaussianas contínuas que compreendem a geometria de sua cobertura 

(MEC, 2017). 

Figura 1.54. Detalhe de viga de borda retilínea de abóbada gaussiana descontínua do Depósito Portuário de Montevideo.    
Fonte: DIESTE & MONTAÑEZ. 1 desenho técnico. 2017. 
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Figura 1.55. Detalhe de viga de borda curvilínea das Abóbadas Gaussianas contínuas da Igreja de Cristo Obrero.    
Fonte: DIESTE & MONTAÑEZ. 1 desenho técnico. 2017.  

 

A questão da luz nas Abóbadas Gaussianas descontínuas foi abordada no estado da arte por Larrambebere e Pedreschi 

(2004), pois a diferença de nível entre a catenária inicial (Figura 1.56 – vermelho) e final (Figura 1.56 – azul) de cada módulo de 

abóbada gaussiana descontínua não apenas ilustra a geometria condutora da superfície, mas estabelece as premissas para a 

iluminação natural destes galpões. Tal qual explicitado na seção 1.3. - Olhares dedicados a Eladio Dieste, o assentamento dos tijolos 

cerâmicos nas superfícies da cobertura já previa orifícios para a fixação dos montantes destas aberturas. Estes vazios entre os 

elementos estruturais eram deixados para serem preenchidos com vidro para minimizar  o corte dos blocos cerâmicos.  
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Ainda, de acordo com Dieste & Montañez (1991), o coeficiente de transmissão térmica das Abóbadas Gaussianas é de 2 

cal/m2.h.C, desprezada a radicação solar oriunda da pintura branca de acabamento. Com base nestes dados, Carvalho (2004) 

sugere que uma abóbada gaussiana com espessura de 13 cm tem isolamento térmico equivalente a uma laje de concreto armado 

com 30 cm de espessura. Entretanto, a consulta do estado da arte não revelou nenhuma análise acerca dos índices de iluminância 

gerados pela geometria das Abóbadas Gaussianas descontínuas. 

 
Figura 1.56. Seção transversal de abóbada gaussiana descontínua: diferença de nível entre a catenária inicial (vermelho) e final (azul) viabiliza aberturas. 
Fonte: ACERVO DIESTE. 1 desenho. 1979 
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1.6. - Criatividade e os artistas estruturais 

  

A presente seção visa estabelecer o estado da arte acerca do processo de projeto do engenheiro Eladio Dieste para com 

Abóbadas Gaussianas descontínuas, e concomitantemente, delinear os diferenciais do processo de projeto do engenheiro Eladio 

Dieste e situá-lo dentre os demais engenheiros proeminentes atuantes na concepção e construção de superfícies estruturais no 

Século XX. Outro ponto de contribuição importante desta seção da base teórica da pesquisa é estabelecer conceitos análogos a 

criatividade e processo de projeto, devidamente estabelecidos no estado da arte correlato.  

Stanford Anderson (2004), em seu artigo Dance without Effort or Fatigue: The Architecture of Eladio Dieste, analisa as 

justificativas pelas quais determinadas tipologias estruturais de Eladio Dieste podem ser consideradas inovações no âmbito da 

concepção estrutural. No que diz respeito às Abóbadas Gaussianas (contínuas e descontínuas), Anderson (2004) as considera como 

inovações estruturais relevantes em função dos aspectos listados abaixo. Entretanto, a menção de aberturas na descrição de 

Abóbadas Gaussianas abaixo sugere que para Anderson (2004) as abóbada gaussianas seriam representadas pela sua variação 

descontínua: 

• As Abóbadas Gaussianas de Dieste tem pequeno incremento de seção e considerável aumento de resistência por serem 

compostas de módulos sequenciados; 

• Curvatura tridimensional como mecanismo de combate a flambagem; 

• Seção transversal em formato de “S” (Figura 1.56), que tem uma extremidade mais baixa e achatada que a outra. A curvatura 

resultante faz com que sobre espaço para abertura de iluminação, tendo em vista que as laterais necessitam absorver o 

empuxo por meio de viga de borda. Este empuxo inicialmente foi absorvido com tirantes, mas estes tirantes nunca satisfizeram 

Dieste, que os ocultou em projetos posteriores (ANDERSON, 2004).  
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Tal como já aclarado nas seções 1.3. - Olhares dedicados a Eladio Dieste e 1.5. - Tipologias estruturais: as Abóbadas 

gaussianas,  a ondulação presente nos módulos sequenciados da seção transversal de abóbada gaussiana mencionados na relação 

acima operam no sentido de controlar momento de inércia da seção (Figura 1.56), ao passo que a curvatura de catenária aliada a 

estas ondulações lida com a questão da flambagem (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996). Esta seção transversal em “S” representa um 

indicador de concepção estrutural pela consciência de forma por parte do engenheiro Eladio Dieste: “[...] [sou um engenheiro] que 

encontrou, no processo de projetar galpões, que estava criando arquitetura, mesmo que este não fosse [meu] objetivo principal. [...] 

também encontrou que tinha uma inata consciência de forma e que, ao confrontar esta consciência, descobriu que isto ajudava a 

resolver problemas que eram somente estruturais.” (DIESTE, 1980, p. 45). 

Para Anderson (2004), a consciência de forma de Dieste o levou a seção transversal em “S” de abóbada gaussiana. Esta 

consciência de forma o fez rejeitar soluções estruturais reticuladas ou derivadas de formas curvas bidimensionais como arcos e 

costelas, pois estas resolveriam o caminhamento de esforços por acúmulo de matéria ao invés de eficiência estrutural. Anderson 

(2004) também reforça que foi justamente em função da forma das seções transversais em “S”, ao invés de sua espessura, que 

Dieste conseguiu vencer grandes vãos com as abóbadas gaussianas.  Curiosamente, os relatos de Dieste tanto em Carbonell (1987) 

quanto em Torrecillas e Pérez (1996) não detalham justamente a origem desta forma em “S” de sua seção transversal. A 

determinação da matriz geométrica desta seção transversal constitui um dos principais objetivos desta tese de doutoramento, e um 

elemento nevrálgico da comprovação da hipótese proposta. 

Ao mencionar as abóbadas gaussianas, Larrambebere e Pedreschi (2004) corroboram com o fato de que esta variação 

estrutural constitui a “expressão mais pura de superfície estrutural de seu desejo de ‘resistir pela forma’” (2004, p. 144, tradução 

nossa). Estes autores ainda apontam a maneira em que Dieste evitou uma abordagem empírica na resolução de seus problemas 

projetuais, pois se tivesse recorrido a soluções consagradas dificilmente teria gerado formas inovadoras.  
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Anderson (2004) aponta que a consciência de forma inata à obra de Dieste fez com que a obra do engenheiro uruguaio tivesse 

qualidade tanto no âmbito arquitetônico quanto estrutural, com seu mérito engradecido se considerados os riscos referentes a suas 

inovações técnico-construtivas.  Anderson (2004) exalta a fidelidade estrutural de Dieste ao contrastar sua obra a arquiteturas 

arbitrariamente formalistas. 

 
Sabemos que existem edifícios que tem qualidade técnica, mas que não são arquitetura. E que existem edifícios de qualidade 
arquitetônica incontestável, mas que são frágeis sob o ponto de vista técnico e tectônico. Existe um lugar especial para edifícios 
tecnicamente bem resolvidas que atingem padrões tectônicos elevados, e por isso merecem ser reconhecidos como boa arquitetura. 
Isto se torna mais verdade quando os projetistas destes edifícios arcaram com os riscos inerentes a inovação técnica e tectônica. 
Seus [de Eladio Dieste] são trabalhos que não se fazem valer do arbitrário, mas são trabalhos onde a forma da estrutura também é 
a forma do edifício e do delimitador de espaço. (ANDERSON, 2004, p. 34, tradução nossa). 
 

 

Entretanto, Waisman (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996) isoladamente afirma que tanto a geometria quanto um desenho 

arbitrário não são elemento determinante no resultado das obras de Eladio Dieste, mas que o comportamento estrutural seria a 

prioridade. Todavia os próprios escritos de Dieste nesta mesma compilação de Torrecillas e Pérez (1996) sugerem que a harmonia 

estética é importante para seus desenhos, e que esta seria resultante de um profundo entendimento de geometria e de sistemas 

estruturais.   

Martin Speth (2004) também atesta para adequação das formas estruturais de Eladio Dieste para com as potencialidades da 

cerâmica armada. Em seus escritos, Speth (2004) sugere que existe uma verdadeira indissociação entre construção e arquitetura 

na produção e processo projetual de Dieste, e que o processo construtivo sugere uma continuidade nas superfícies de suas 

estruturas, tanto internamente quanto externamente (Figura 1.57). 
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Figura 1.57. Igreja de San Juan de Avila, em Alcalá de Henares, na Espanha.  
Fonte: MELACHOS, F. 1 fotografia. 2016. 
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Um balizamento mais científico acerca das contribuições de Eladio Dieste pode ser feito evocando o artigo Intuition and the 

Springs of Structural Invention de Rowland Mainstone (1999), referencial teórico consagrado na história das estruturas. Mainstone 

(1999) identifica que existem três formas de intuição que corroboram para produzir e desenvolver novas formas estruturais: as 

intuições de comportamento estrutural, ação estrutural e adequação estrutural.  

 

Intuição de comportamento estrutural: uma consciência espacial da estabilidade e geometria das estruturas, e uma sensibilidade para 
a natureza do caminhamento de forças nas estruturas; uma consciência estrutural física e muscular. 
Intuição de ação estrutural: um panorama mais refinado do comportamento estrutural, calcado na base de análise matemática das 
estruturas; a descrição do comportamento estrutural em um viés quantitativo, de forças e momentos, tensões e carregamentos.  
Intuição de adequação estrutural: uma visão quase-empírica das estruturas baseada em experiência e prática. (MAINSTONE, 1999, 
p. 17, tradução nossa). 

 

De acordo com o próprio Mainstone (1999), as intuições de comportamento e adequação estrutural predominavam no período 

que chama de pré-científico. Ao passo que o desenvolvimento do cálculo no século XVIII e o advento e melhora de parâmetros de 

produção industrial de peças em concreto armado, aço e vidro fez com que a intuição de ação estrutural passasse a ser dominante. 

A dominância deste raciocínio quantitativo se reflete nos escritos de Bechthold (2008) e de Remo Pedreschi e Gonzalo 

Larrambebere, em Techonlogy and Innovation in the Works of Eladio Dieste (2004), onde fica estabelecido que a concepção 

estrutural tem como principal empecilho o desenvolvimento de formas sem um paradigma de verificação quantitativa estabelecido: 

“[...] os engenheiros de hoje ficam absorvidos no processo de cálculo e não desenvolvem sua intuição de comportamento estrutural. 

Uma relutância de depender na intuição estrutural significou que o desenvolvimento de novas tipologias formais de casca emperrou: 

engenheiros não estavam dispostos a projetar estruturas para as quais não havia métodos de cálculos estabelecidos.” (PEDRESCHI, 

LARRAMBEBERE, 2004, In: ANDERSON, 2004, p. 138, tradução nossa).  
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Jorg Schlaich (apud BECHTHOLD, 2008), proeminente engenheiro estrutural contemporâneo, contundentemente afirmou que 

arquitetos e engenheiros teriam ficado muito preguiçosos para projetar e construir cascas. Todavia, esta interrupção no 

desenvolvimento de novas formas está sendo retomado em função do aprimoramentos na engenharia de materiais e em softwares 

de análise estrutural, muito em função do fato do “[...] século XXI precisa[r] de uma nova linguagem de superfícies estruturais, tanto 

no âmbito das membranas quanto para as estruturas rígidas.” (BECHTHOLD, 2008, p. 2, tradução nossa). Para Greg Lynn (1998), 

a gênese da nova forma se obtém através do curvamento contínuo. De acordo com Bechthold (2008) Dieste de fato gerou uma nova 

tipologia formal e estrutural por meio do curvamento de suas seções de abobadas até chegar na Abobada Gaussiana propriamente 

dita, mas este curvamento aparenta ser fruto de uma busca da estabilidade por meio da forma, ao invés da forma pura e 

simplesmente.  

Pedreschi e Larrambebere (2004) sugerem que Eladio Dieste foi detentor dos três tipos de intuição estrutural elencados por 

Mainstone (1999). Esta intuição estrutural lhe possibilitou gerar as variações estruturais da abóbada gaussiana e abóbada 

autoportante, que de acordo com estes autores também constituem suas principais inovações estruturais. A intuição de 

comportamento estrutural foi explicitada por Dieste em função de seu manejo das catenárias em suas Abóbadas Gaussianas e 

autoportantes justamente por demonstrar a sensibilidade e consciência estrutural do engenheiro uruguaio. Já a leveza de Dieste é 

utilizada como prova de suas intuições de ação e adequação estrutural, uma vez que esta leveza foi apenas atingida por uma análise 

matemática de comportamento estrutural e validada em experimentações no canteiro de obras. Pedreschi e Larrambebere (2004) 

estendem as premissas de intuição estrutural de Mainstone (1999) e afirmam que Dieste adquire uma “intuição construtiva”, que lhe 

permite notar o desenvolvimento da forma através do domínio do processo construtivo.  

Para situar Eladio Dieste dentro dos engenheiros e arquitetos que contribuíram para a concepção estrutural de superfícies 

estruturais, é necessário reconhecer que o surgimento das Abóbadas Gaussianas ocorre após meio século de experimentações com 

superfícies estruturais ativas rígidas e não rígidas, de curvatura simples e de dupla curvatura, no final do século XIX e na primeira 
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metade do século XX (BECHTHOLD, 2008). Assim sendo, tendo em vista sua dependência na forma, o desenvolvimento das 

superfícies estruturais como um todo está intrinsicamente conectado com o desenvolvimento da forma propriamente dita, de modo 

a se embasar em geometrias de comportamento mecânico já determinado (BECHTHOLD, 2008; SCHODEK, 2014). Para eliminar 

qualquer confusão no decorrer desta seção, também é importante ressaltar que na literatura referente a sistemas estruturais 

consultada, o termo casca é universalmente utilizado para se referir ao conjunto de tipologias estruturais englobado dentro do que 

Schodek (2014) classifica como superfícies estruturais rígidas.  

A determinação de quais engenheiros estruturais e arquitetos mais contribuíram para a concepção de superfícies estruturais 

suscita um questionamento acerca do que constitui a concepção de estruturas e o que as nutre de qualidade. Neste viés é necessário 

recorrer ao engenheiro civil e historiador David Billington (1985), que em The Tower and the Bridge estabelece o conceito de artista 

estrutural. De acordo com Billington (1985), os melhores criadores de estruturas são os artistas estruturais, justamente por 

desenvolverem estruturas como obras de arte por meio da eficiência, economia, e elegância na construção.  

De acordo com Billington (1985), os principais artistas estruturais correspondem a John Roebbling (1806-1869), em função 

de suas contribuições de pontes-penseis; Gustave Eiffel (1832-1923), em função de suas contribuições com relação a estruturas 

metálicas; e Robert Maillart (1872-1940), em função de suas explorações em concreto armado. John Ochsendorf (2004), outro 

proeminente pesquisador acerca de artistas estruturais e da história da engenharia civil, vai além e ressalta que estes artistas 

estruturais são caracterizados também pelo exímio domínio de sua técnica construtiva e pela percepção de que o processo de projeto 

está intimamente conectado com a concepção estrutural. Este controle total de processo construtivo lhes permitiu levar estes 

materiais até seus limites, e tudo por um preço menor que o de seus concorrentes.  

Em Eladio Dieste As Structural Artis, John Ochsendorf (2004) eleva o engenheiro uruguaio Eladio Dieste ao patamar de artista 

estrutural por este ter desenvolvido estruturas econômicas, eficientes e elegantes em cerâmica armada da mesma maneira que os 
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engenheiros canônicos supracitados o fizeram com as mídias construtivas de seu domínio. Ochsendorf (2004) reforça sua 

argumentação apontando que ainda da mesma maneira que estes engenheiros notáveis, Dieste era proprietário de sua própria 

companhia e dominava a técnica construtiva com a qual trabalhava, o que lhe permitia oferecer seus projetos e construções por um 

preço mais baixo que a concorrência.   

Ochsendorf (2004) também aponta que estes artistas estruturais normalmente iniciaram seus trabalhos em localizações 

marginais em relação aos epicentros econômicos e culturais de seu tempo, assim como tiveram um reconhecimento tardio. Leonardo 

Benevolo (2006) em História da Arquitetura Moderna sugere que estas inovações estruturais talvez só tenham ocorrido em locais 

remotos como a Suíça de Maillart em função de uma ausência da pressão de uma tradição construtiva, carregada de uma gramática 

formal clássica e canônica.  

A autocrítica constante para com seu trabalho, e busca incessante pela melhoria de suas concepções estruturais em um 

âmbito econômico e estético, também é uma marca dos artistas estruturais (BILLINGTON, 1985). Em um depoimento para Damián 

Bayon e Paolo Gasperini, que muito contribuíram para a historiografia da arquitetura latino-americana com o panorama apresentado 

em The Changing Shape of Latin American Architecture: Conversations with ten leading architects (1979), Dieste explicita seu senso 

de autocrítica e sua acepção intuitiva acerca da concepção estrutural: “[...] uma coisa que o espirito percebe sobre a forma é a 

maneira adequada ou inadequada na qual está lida com seus carregamentos. Em outras palavras, o espírito é profundamente 

sensível ao fato de saber se uma forma é completamente bem sucedida em um âmbito estrutural.” (DIESTE apud BAYON, 

GASPERINI, 1979, p. 210-211, tradução nossa). 

De acordo com Ochsendorf (2004), Eladio Dieste demonstra todas estas características, pois era proprietário de uma 

construtora, apresentava total domínio de uma determinada técnica construtiva, e a levava a seu limite em termos de eficiência 

técnica e economia (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996), sem prescindir do apuro estético de suas estruturas resultantes. Portanto, o 
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ostracismo que assola sua obra é paradoxal para com sua importância e contribuição enquanto patamar artista estrutural proposto 

por Ochsendorf (2004).  

Em Eladio Dieste As Structural Artis, John Ochsendorf (2004) reforça o peso das contribuições de Eladio Dieste equiparando 

o impacto de seu método de cálculo na cerâmica armada as patentes e métodos gráfico-analíticos do Clã Guastavino; comparando 

suas obras em termos de concepção estrutural e de forma com as explorações em cerâmica armada e concreto armado de Eduardo 

Torroja; associando a leveza de suas Abóbadas Gaussianas e autocritica na resolução de empuxos com soluções de coberturas 

esbeltas e atirantada de Freyssinet; e enaltecendo o apelo estético resultante da consciência da forma nas concepções de pontes e 

coberturas de Maillart e das Abóbadas autoportantes de Dieste.  

Ochsendorf (2004) sugere que dentre os artistas estruturais mais conspícuos, talvez Eladio Dieste apresente maior 

semelhança estrutural com relação a Eduardo Torroja, muito em função do fato de ambos conduzirem experimentações de cascas 

em cerâmica armada nos anos 50. Entretanto, a adoção desta técnica construtiva por Torroja e Dieste se deu somente mediante 

contato com engenheiros já explorando a técnica construtiva tanto no século XIX quanto no começo do século XX.  

De acordo com Ochsendorf (2010), o clã Guastavino logrou ofertar coberturas de grandes vãos de maneira mais barata que 

as demais variações de abóbadas a disposição na construção civil da época (Figura 1.58) justamente por deterem expertise na 

técnica construtiva. Anderson (2004) destaca que as abóbadas europeias (Figura 1.58-a) necessitavam de amplo escoramento em 

madeira, ao passo que as abóbadas do oriente médio (Figura 1.58-b) necessitavam de blocos cerâmicos consideravelmente maiores 

e apresentavam flecha acentuada. As abóbadas Catalãs (1.58-c) resistiam somente pela forma, tal qual objetivado por Dieste, 

apresentavam o caminhamento de esforços relegado inicialmente as fôrmas de madeira. Os Guastavino se organizaram em 

construtoras especializadas em Abóbadas cerâmicas, com soluções estruturais devidamente patenteadas (Figura 1.59).  
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a                         b                                               c 
 
Figura 1.58. Variações tipológicas de abóbada: (a) Abóbada Europeia; (b) Abóbada do Oriente Médio; e (c) a Abóbada Catalã. 
Fonte: OCHSENDORF, 2010, p. 21. 
 

Consequentemente, os Guastavino disseminaram abóbadas catalãs nos Estados Unidos e Europa no final do século XIX e 

início do Século XX, levando até proeminentes figuras da engenharia e arquitetura como Eduardo Torroja e Le Corbusier a também 

utilizarem de abóbadas catalãs (OCHSENDORF, 2010).  De acordo com Bechthold (2008), as visitas de Antoni Gaudi enquanto 

estudante ao edifício da Batlo Company de Barcelona, projetado por Rafael Guastavino (o pai), tiveram forte influência na adoção 

dos métodos de inversão de cabos de matriz geométrica catenária por Gaudi. 
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A atribuição aos Guastavino da primeira revolução da cerâmica armada por Allen (2004) já foi devidamente abordada na 

seção  1.1. - A Arquitetura Moderna: antecedentes e engenheiros notáveis em função da sistematização da técnica construtiva da 

cerâmica armada em métodos gráficos-analíticos passíveis de serem patenteados.  Nesta seção é importante  destacar a maneira 

como Allen (2004) coloca Eladio Dieste responsável pela segunda revolução na cerâmica armada se reflete pela sua sistematização 

de um método de cálculo específico para a cerâmica armada, que levaria o engenheiro uruguaio, tal qual os demais artistas 

estruturais, a alavancar este sistema construtivo ao limite.  

Embora a produção de Torroja seja muito mais reconhecida em função de seus feitos em concreto armado (ADDIS, 2007), 

Ochsendorf (2004) sugere que suas explorações em cascas de cerâmica armada nos anos 50 são similares as de Dieste por  

apresentarem suas origens nas abóbadas catalãs disseminadas pelos Guastavino. 

Torroja (1960) reconheceu a necessidade de exploração de Abóbadas em cerámica em função de suas origens  nacionais e 

o fato de seus mestres estarem esquecidos, apesar de suas contribuições no âmbito estrutural. Já Dieste entrou em contato com a 

cerâmica armada em uma consultoria feita para o arquiteto catalão Antoni Bonet (PABLO BONTA, 1963), erradicado no cone-sul. 

Bonet colaborou com Le Corbusier e Josep Lluis Sert nos anos 30 (OCHSENDORF, 2004), que por sua vez passaram a olhar as 

abóbadas catalãs de Antoni Gaudi com maior cuidado no final dos anos 20. Tal como adiantado na seção 1.1. - A Arquitetura 

Moderna: antecedentes e engenheiros notáveis, Bonet buscou a colaboração de Dieste no projeto da residência Berlingieri, 

localizado no balneário uruguaio de Punta Ballena em 1946 (Figura 1.60). Este projeto ocorreu a primeira abóbada em cerâmica 

armada projetada por Eladio Dieste (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996). Esta incursão marca o nascimento da técnica construtiva em 

cerâmica armada e o início das experimentações de Dieste em superfícies ativas de geometria cada vez mais complexa (PABLO 

BONTA, 1963). 
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Figura 1.59. Amostra de detalhe construtivo para abóbadas em cerâmica 
do Catálogo da R. Guastavino Company. 
Fonte: GUASTAVINO, R. 1 desenho. 1931. In: OCHSENDORF, J. 
Guastavino Vaulting: The Art of Structural Tile, 2010, p. 163. 
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 a        b 
 
Figura 1.60. (a) Tomada dos quartos da Casa Berlingieri e modelo arquitetônico do partido (b). 
Fonte: (a) PERICCHI, C. C., 1 fotografia. 20__. PROYECTO ELADIO DIESTE. Disponível em: <https://Diesteedu.wixsite.com/proyectoDieste/casa-
berlinghieri>. Acesso em: 10 nov. 2019. (b) HISTÓRIA EN OBRES. Disponível em: <http://www.historiaenobres.net/ficha.php?idioma=es&id=299>. Acesso em: 
10 nov. 2019.
 
 

  Ochsendorf (2004) apresenta um dado importante ao ser o único autor a apontar que as abóbadas da residência Berlingieri 

já tinham seção embasadas na geometria da catenária, explicitando o início da busca de Dieste pela conciliação de economia de 

materiais e eficiência estrutural. Ochsendorf (2004) também sugere que o objetivo de Dieste em Berlingieri não era o apuro estético, 

e sim meramente a eficiência estrutural, mas a trajetória posterior de Dieste sugere que pelo menos a centelha do apuro estético 

nas estruturas foi lançado nesta obra, tal qual é sugerido na passagem a seguir: “As virtudes da resistência das estruturas que 

estamos buscando dependem de sua forma. É por causa de sua forma que são estáveis, não por causa de um mirabolante acúmulo 

https://diesteedu.wixsite.com/proyectodieste/casa-berlinghieri
https://diesteedu.wixsite.com/proyectodieste/casa-berlinghieri
http://www.historiaenobres.net/ficha.php?idioma=es&id=299
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de matéria [...] não há nada mais nobre e elegante do ponto de vista intelectual do que a resistência pela forma”. (DIESTE, 1980, p. 

84-93.). 

De acordo com Bechthold (2008), as cúpulas e abóbadas da antiguidade foram construídas em pedra, tijolo, adobe queimado, 

gelo e outros materiais. O Panteão de Roma, construído entre 118 d.C. e 126 d.C. negocia 43,5 metros de vão com espessura de 

crista de 1,2 m e espessura base para conter o empuxo da ordem de 6 metros. Já Torroja, no Hipódromo de Zarzuela de 1934 

(Figura 1.61 a-b), negocia um vão de 47,5 cm com espessura de tão somente 9 cm a ponto de Bechthold (2008) sugerir que o 

conjunto de Abóbadas neste este projeto, finalizado apenas em 1941, é um reflexo de sua busca por esbelteza e verdade estrutural 

em suas concepções.  A distância cronológica entre o longínquo Panteão e o Hipódromo de Torroja pode parecer uma comparação 

absurda, mas o vão do Panteão somente foi superado a título de estruturas em cúpula pelo Century Hall de Breslau, erguido na 

Alemanha em 1913 (ADDIS, 2007). Não obstante tamanhas realizações, as contribuições de Torroja não são mencionadas por 

cânones da arquitetura moderna como Frampton (2015) e Benevolo (1996). 

Entretanto, Joaquin Antuña Bernardo, em Las estructuras de edificación de Eduardo Torroja (2002), sugere que as 

experimentações iniciais de Eladio Dieste possam ter influenciado o engenheiro espanhol a experimentar com cerâmica armada. De 

acordo com Ochsendorf (2004), Torroja de fato tratava a cerâmica armada como uma opção econômica ao concreto armado 

justamente por demanda menor quantidade de fôrmas. Bechthold (2008) corrobora com esta afirmação ao sugerir que, após visita 

à América do Sul em 1952 (BERNARDO, 2002), Torroja projetou e construiu a título de experimentação a igreja de Pont du Suert 

(1952) (Figura 1.61-c), em cidade do mesmo nome na região dos Pirineus Catalães. Bechthold (2008) ressalta que foi justamente 

nos anos 40 que Torroja passou a explorar as cascas em sua expressão estrutural, em edifícios como igrejas, áreas expositivas, 

escolas e equipamentos esportivos.  
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A           B 
 

   
C            D           
Figura 1.61. (a)Teste de modulo de cobertura para o Hipódromo de Zarzuela, em Madrid, e o conjunto hoje (b); (c) Igreja de Pont du Suert e (d) Igreja de Cristo 
Obrero.  
Fonte: (a) BECHTHOLD, 2008, p. 37; (b) OPEN HOUSE MADRID. Disponível em: < https://www.openhousemadrid.org/index.php/edificios/hipodromo-de-la-

zarzuela/>. Acesso em: 10 nov. 2019; STRUCTURAE. Disponível em: <https://structurae.net/structures/pont-de-suert-church>. Acesso em: 16 mai. 2018; (d) 

MELACHOS, F., C. 1 fotografia. 2017 
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De acordo com Ochsendorf (2004), assim como no caso da igreja de Cristo Obrero em Atlântida (Figura 1.61-d) de Dieste, a 

Igreja de Pont du Suert (Figura 1.60-c) se fez valer da cerâmica armada como meio de economia de material para a construção de 

uma paroquia católica com baixo orçamento, se utilizou da curvatura de suas paredes para reduzir a quantidade de material 

necessário e conferir rigidez a estrutura, e perfurou a alvenaria com elementos de vidro para conferir luz natural a seus interiores.  

Todavia, Ochsendorf (2004) aponta que Torroja não explicitou os tijolos em Pont du Sert tal qual era norma para Dieste. O 

autor ainda argumenta que a realidade econômica de Dieste para com Cristo Obrero seria consideravelmente mais limitada do que 

a de Torroja nos Pirineus. Fazendo uma alusão a Billington (1985), maiores limitações econômicas levaram de fato a uma forma 

mais inovadora em Atlântida, se utilizando de menos material, e esteticamente mais instigante.  

O paralelo de Dieste com o consagrado artista estrutural (BILLINGTON, 1985) Eugéne Freyssinet (1879-1962) também é 

importante para situar o engenheiro uruguaio dentre estes engenheiros que tanto contribuíram para a concepção estrutural de 

superfícies estruturais. Frampton (2015) inclusive chega a constatar que as maiores contribuições no âmbito da expressão 

construtiva da engenharia nas primeiras décadas do século XX são de responsabilidade de Freyssinet e de Robert Maillart. Já 

Benevolo (1996) não chega a mencionar Freyssinet em suas extensivas explorações acerca dos avanços técnicos que precederam 

e acompanharam os primórdios da arquitetura moderna, mas Banham (1960) lembra que Freyssinet foi professor de Auguste Perret 

e Tony Garnier, e consequentemente foi o responsável pelo que chamou de sucessão acadêmica no âmbito do racionalismo 

estrutural. De acordo com Ochsendorf (2014), as principais contribuições de Freyssinet para a engenharia estrutural no século XX 

foram a invenção do protensão para o concreto armado e o desenvolvimento de cascas finas em concreto armado. Frampton (2015) 

destaca que após as experimentações de Freyssinet com a protensão, sua disseminação comercial ficou viabilizada. 

De acordo com Bechthold (2008), as obras mais notórias de Eugéne Freyssinet foram a Oficina de Reparo de Trens em Paris 

(1927) (Figura 1.62-a), e o Hangar para zepelins de Orly em 1921 (Figura 1.62-b). A Oficina de Trens (Figura 1.62-a) ilustra algumas 
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das principais contribuições de Freyssinet para a concepção estrutural de superfícies ativas, com suas cascas de matriz geométrica 

conóide apoiadas em pequenas colunas e assistidos por cabos tensionados para lidar com o empuxo (Bechthold, 2008). No caso do 

Hangar de Orly (1.62-b), destaca-se uma das mais contundentes experimentações de Freyssinet com coberturas abobadadas em 

concreto armado, onde o consumo de material foi consideravelmente reduzido por meio da utilização de formas repetidas (Bechthold, 

2008). Frampton (2015) corrobora com a importância destas obras e destaca que o empreiteiro Limousin foi o principal contratante 

de Freyssinet para seus hangares deste período, e destaca que no caso de Orly, a iluminação fora fixada na própria casca de 

cobertura. 

Na Figura 1.62 a-b ficam evidentes as constatações de Ochsendorf (2014) de que a matriz geométrica das cascas de 

Freyssinet assim como as das Abóbadas Gaussianas descontínuas de Dieste, no caso do Estádio Ernesto de Leon (Figura 1.62-c) 

são derivadas do arco ao invés de cascas soltas. Entretanto, tanto Dieste quanto Freyssinet se utilizam de cabos tensionados para 

vencerem o  empuxo, o principal obstáculo estrutural de cascas finas (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996). Todavia a utilização destes 

elementos de travamento faz com que a pureza formal do interior destas estruturas fique poluída. De acordo com Billington (1985), 

a utilização destes apetrechos “externos” a forma depunha contra o potencial de Freyssinet enquanto artista estrutural. Entretanto é 

válido ressaltar que ambos os engenheiros visavam sempre rever suas soluções estruturais de modo a fazer valer a máxima de 

Freyssinet de criar uma sociedade com “uma extrema preocupação pela simplificação de formas e economia de materiais.” 

(FREYSSINET, 1966, p. 18).  
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A                   B 
 

                       C 
Figura 1.62. (a) Galpão de reparo de trens em Paris, 1927; (b) Hangar para Zepelins em Orly, 1921; (c) Estádio Ernesto de Leon, em Durazno, Uruguai, 1975. 

Fonte: (a) COLUMBIA. Disponível em: <http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/BSI/SHELL_MS/img0031.jpg>. Acesso em: 16 mai. 2018; (b) ARQUISCOPIO. Disponível em: < 
http://arquiscopio.com/archivo/2013/02/02/hangares-para-dirigibles-de-orly/?lang=en>. Acesso em: 16 mai. 2018; (c) MELACHOS, F. 1 fotografia. 2017. 
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De acordo com Ochsendorf (2004), assim como no caso da igreja de Cristo Obrero em Atlântida (Figura 1.61-d) de Dieste, a 

Igreja de Pont du Suert (Figura 1.60-c) se fez valer da cerâmica armada como meio de economia de material para a construção de 

uma paroquia católica com baixo orçamento, se utilizou da curvatura de suas paredes para reduzir a quantidade de material 

necessário e conferir rigidez a estrutura, e perfurou a alvenaria com elementos de vidro para conferir luz natural a seus interiores.  

De acordo com Billington (1985), talvez Robert Mayllart tenha sido o principal artista estrutural da história. Se levarmos em 

conta seu trabalho com concreto armado com suas pontes, onde chegou a novas formas e inclusive chegou a utilizar o tabuleiro 

como um primórdio da atual laje em concreto armado como no caso da Ponte de Schwandlbach-Brucke, no Cantão de Berna, de 

1933 (Figura 1.63-a) (GIEDION, 1944). Mayllart também chegou a novas formas em suas coberturas como o Cement Hall para a 

Exposição Nacional de Zurique de 1939 (Figura 1.63-b), mas que lhe renderam as dores de um verdadeiro artista estrutural a frente 

de seu tempo, pois suas soluções formais certamente transgrediam o vocabulário formal de seu tempo, e eram por isso muito 

criticadas (OCHSENDORF, 2004). Entretanto, no caso do Cement Hall, Maillart buscou conceber uma cobertura onde todos os 

elementos construtivos fossem essenciais sob o ponto de vista estrutural (ANDERSON, 2004). Maillart certamente é o artista 

estrutural da primeira metade do século XX de maior destaque nos escritos de Frampton (2015), onde suas pontes de arcos de 

concreto armado são celebradas como propulsores desta técnica construtiva. 



133 
 

     
a                                                                                b                                                                              c 
Figura 1.63: (a) Ponte de Schwandlbach-Brucke, no Cantão de Berna, de 1933; (b) Cobertura do Cement Hall de Maillart, para a Exposição Nacional de Zurique 
de 1939; (c) Agroindustrias Massaro, Canelones, 1976-1980. 
Fonte: (a) PERSPECTIVES ON THE EVOLUTION OF STRUCUTRES. Disponível em: 
<http://www.ce.jhu.edu/perspectives/protected/ids/Buildings/Schwandbach%20Bridge/main.jpg>. Acesso em: 16 mai. 2018; (b) ANDERSON, 2004, p. 101; (c)  
ANDERSON, 2004, p. 104.

 

Giedion (1944) inclusive pode ser considerado um dos precursores do conceito de artista estrutural de Billington (1985) 

justamente por fazer uma alusão da pureza formal de Maillart, decorrentes de sua busca incessante por eficiência estrutural e 

elegância formal, ao trabalho de pintores modernos como Manet, Cézanne e Matisse. Giedion (1944) se refere ao Pavilhão de 

Cimento de Maillart (Figura 1.63-b) como uma verdadeira obra de arte: “[somente] nas mãos de um grande engenheiro, este 

pavilhão, concebido apenas para combinar resistência com o máximo de leveza possível, se tornou unicamente em um trabalho de 

arte.” (GIEDION, 1944, p. 473.)  

Todavia, Benevolo (1996) reconhece os feitos e contribuições de Maillart no campo técnico, sugerindo que este talvez tenha 

sido o engenheiro das primeiras décadas do século XX a utilizar o concreto armado de acordo com suas aptidões de maneira mais 

contundente, ao invés de um mero substituto mais eficiente para pedra e madeira. Entretanto, este autor desdenha a analogia de 
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Giedion (1944) como inconclusiva. Porém Benevolo (1996), assim como Giedion (1944) ainda atribui os feitos de Maillart como 

condicionados ao legado das experimentações pioneiras de Auguste Perret com concreto armado (PICON, 1992). 

No caso do Pavilhão de Cimento (Figura 1.63-b), Ochsendorf (2004) coloca que a estrutura é expressiva e integrada tal qual 

na obra de Dieste. O autor ainda, acertadamente, aponta que o empuxo é absorvido pelas abas laterais e auxiliado pela passarela 

central, que faz as vezes de elemento tensionado entre as laterais da cobertura. Estes elementos, assim como a altura da abóbada, 

de matriz geométrica parabólica, fazem com que os apoios sejam consideravelmente diminutos e harmonizados com a estrutura. 

Entretanto, esta mesma altura e a ausência de pôs-tensionamento da estrutura exige a presença de costelas para assegurar a rigidez 

da cobertura.  

Eladio Dieste possivelmente esteve em contato com o trabalho de Maillart em função de faixas contemporâneas semelhantes 

(Maillart faleceu em 1941), mas de acordo com Ochsendorf (2004), não existe menção do Pavilhão de Cimento de Maillart nos 

escritos de Dieste. As explorações acerca dos escritos de Dieste desta tese de doutoramento tampouco se depararam com esta 

obra nas alusões feitas pelo engenheiro uruguaio. Entretanto, Ochsendorf (2004) apresenta uma considerável semelhança formal 

entre este pavilhão de Maillart e a tipologia estrutural que Dieste intitula como abóbadas autoportantes (TORRECILLAS, PÉREZ, 

1996), tal qual pode ser verificado no galpão para as indústrias Massaro (Figura 1.63-c), projetado e construído por Dieste em 1980: 

 

Da mesma maneira que as cascas finas de Maillart, as estruturas [abóbadas autoportantes] de Dieste são abóbadas cilíndricas que 
agem tanto como casca fina quanto viga em balanço. Em cada extremidade, o empuxo da abóbada é resistido por uma viga de borda 
horizontal, apoiada por um pilar de concreto armado de configuração triangular. Ambos os projetistas reduziram a área dos elementos 
horizontais para fazer a viga horizontal mais eficientes [...] ambos os projetistas usaram formas estruturais para suas abóbadas: as 
abóbadas de Dieste de forma catenária em sua seção transversal, enquanto que as abóbadas de Maillart, mas se assemelham a uma 
parábola, que se estreita rumo ao balanço. (OCHSENDORF, 2004, p. 101, tradução nossa). 
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Ochsendorf (2004) ainda sugere que os apoios são mais bem integrados com a cobertura na obra de Maillart, ao apontar que 

os apoios triangulares de Dieste seriam demasiado robustos. Entretanto, este autor concilia ambas as diretrizes projetuais dos 

projetistas ao afirmar que a busca por um ideal estético é inegável no final do processo de projeto de cada um destes engenheiros, 

mas sem prescindir de seus objetivos técnicos. Torrecillas e Pérez (1996) é enfático ao constatar que: “[...] somente o essencial 

encontra lugar na obra de Dieste.” (1996, p. 15, tradução nossa), e o mesmo certamente poderia ser dito acerca de Maillart. 

De acordo com John Chilton, em Heinz Insler (2000), Heinz Isler concebeu algumas das mais impactantes cascas finas em 

concreto armado na segunda metade do século XX. De acordo com Billington (1985), Maillart criava suas cascas de maneira tão 

delgada por meio da inversão de membranas tracionadas, criando assim coberturas puramente comprimidas e somente preocupadas 

com carregamentos verticais. De acordo com Bechthold (2008), se Maillart conduziu a transição para a fase madura das cascas dos 

anos 40 aos anos 60, Isler a consolidou junto a figuras do patamar de Pier Luigi Nervi, Nicolas Esquillan, e Felix Candela: 

 
A maturidade da arquitetura de cascas está muito bem documentada no trabalho de Felix Candela (México e EUA, 1910-97), Pier 
Luigi Nervi na Itália, Nicolas Esquillan na Franca e Heinz Isler na Suíça. Trabalhando em contextos econômicos e culturais diferentes 
e influenciados por tradições construtivas locais, cada um desenvolveu sua própria abordagem para a arquitetura de cascas. Outros 
importantes projetistas de cascas incluem Ulrich Munther, na antiga Alemanha Oriental, Heinz Hossdorf na Suíça, Mario Salvadori, 
Amman & Whitney e Paul Weidlinger, todos nos EUA. Obviamente, há muitos outros que também contribuíram com obras 
significantes. (BECHTHOLD, 2008, p. 38, tradução nossa).  

 

De acordo com Ochsendorf (2004), assim como todos os demais artistas estruturais, Isler tinha escritório próprio e contato 

muito próximo com construtores locais, de modo que sua geração de novas formas está diretamente ligada com as limitações 

econômicas no escopo de seus projetos. Uma das coberturas mais emblemáticas de Isler seguramente é seu Centro de Tênis 

Heimberg, construído na Suíça em 1979 (Figura 1.64-a), onde Ochsendorf (2004) destaca que os esforços assumidos por este 
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projeto são predominantemente verticais, de modo que a forma desta cobertura resulta da inversão de membranas tensionadas, 

produzindo uma cobertura que trabalha a compressão pura. 

Também é importante ressaltar que Ochsendorf (2004) ressalta que o repertorio formal de Isler é semelhante ao de Eladio 

Dieste. Ao contrário do Centro de Tênis de Isler (Figura 1.64-a), o Silo CADYL, projetado em Young, Uruguai por Eladio Dieste entre 

1976-1978 (Figura 1.64-b) tinha que se preocupar predominantemente com a carga horizontal dos grãos, de modo que a solução 

formal resultante foi justamente a ondulação de suas laterais para enrijecer a estrutura como um todo. Ochsendorf (2004) ainda 

destaca a maneira na qual ambos os projetos tiveram a economia de materiais asseguradas pelo reaproveitamento de fôrmas em 

seus módulos repetidos. 

                      
a                                                                        b                                                        c                                                               d 
 
Figura 1.64: (a) Heimberg Tennis Center, projeto de Heinz Isler em 1979; (b) Silo CADYL em Young, projeto de Eladio Dieste em1976-1978; (c) Restaurante 
Los Manantiales, Cidade do Mexico, 1968, autoria de Felix Candela; e (d) Pavilhão de Raios Cósmicos da Universidade do México, Cidade do Mexico, 1952, 
também de Felix Candela. 
Fonte: (a) ANDERSON, 2004, p. 101; (b) ANDERSON, 2004, p. 134; (c) ARCHDAILY. Disponível em: <https://www.archdaily.com/496202/ad-classics-los-
manantiales-felix-candela>. Acesso em: 18 mai. 2018; (d) ARCHDAILY. Disponível em: < https://www.archdaily.com/158000/ad-classics-cosmic-rays-pavilion-
felix-candela>. Acesso em: 18 mai. 2018. 
 
 

https://www.archdaily.com/496202/ad-classics-los-manantiales-felix-candela
https://www.archdaily.com/496202/ad-classics-los-manantiales-felix-candela
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Todavia, em Eladio Dieste As Structural Artist, Ochsendorf (2004) não estabelece paralelos entre Eladio Dieste e Felix 

Candela, Pier Luigi Nervi e Frei Otto enquanto artistas estruturais. Estes engenheiros, juntamente com Isler são considerados por 

Bechthold (2008) e Schodek (2014) como figuras proeminentes na consolidação de tipologias estruturais de casca na segunda 

metade do século XX. 

Embora não tenha sido o primeiro a se utilizar de concepções estruturais em paraboloides hiperbólicas em concreto armado, 

o espanhol Felix Candela  (1910-1997) certamente a levou a um patamar incrível de variações tipológicas (ALANIS, 2010). Bechthold 

(2008) sugere que as condições locais no México favoreciam o desenvolvimento de suas cascas em função da ampla oferta e baixo 

preço da mão de obra. Dentre suas obras mais conspícuas figuram, dentre outros, o Restaurante Los Manantiales, de 1958 (Figura 

1.63-c), e o Pavilhão de Raios Cósmicos da Universidade do México, de 1952 (Figura 1.64-d). De acordo com Bechthold (2008), no  

Pavilhão de Raios Cósmicos, Candela negocia 10 metros de vão com uma espessura de 1,5 centímetros através de Abóbadas de 

matriz hiperbólica, justamente para não interferir na medição de raios de neutros dentro do edifício. 

Em seu artigo Divagaciones Estructurales en torno al estilo (1953), Felix Candela parte do princípio de que o arquiteto seria o 

responsável pela invenção da forma enquanto o engenheiro seria o responsável pela mecânica dos materiais envolvidas nesta forma. 

De maneira análoga, Alanis (2010) reitera que a questão estética sempre foi um balizador de sua produção, fazendo de suas 

concepções estruturais um verdadeiro vetor de expressão arquitetônica. 

Candela (1953) assume um tom conciliatório entre as atribuições de ambos os profissionais, sugerindo que a estética dos 

anos 50 deveria ser moldada por estruturas em concreto armado pois estas permitem uma concepção arquitetônica a partir de seu 

partido estrutural, uma vez que “[...] uma função estrutural eficiente depende de sua forma.” (CANDELA, 1953, p. 31, tradução nossa). 

Ainda de acordo com o próprio Candela (1953), esta ausência de apuro estético nas estruturas já semeava efeitos colaterais muito 

perto de sua realidade: “A obsessão por murais é justificada pela intenção de compensar de alguma forma a quase total falta de 
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expressão da arquitetura contemporânea aqui encontrada.” (CANDELA, 1955, p. 28, tradução nossa). Ainda conforme os escritos 

de Bechthold (2008), a adoção da suave curvatura na cobertura desta edificação em especial permitiu a utilização de fôrmas de 

madeira em sua construção, fomentando sua racionalização construtiva e estabelecendo as fundamentações para que Candela 

pudesse seguir suas experimentações com superfícies regradas de dupla-curvatura.  

Tal como comentado anteriormente, Bechthold (2008) incluiu o engenheiro italiano Pier Luigi Nervi (1891- 1979) dentre  os 

arquitetos e engenheiros que consolidaram a fase madura das cascas na segunda metade do século XX.  Entretanto não foram 

detectadas menções acerca de sua inclusão como artista estrutural, assim como paralelos no âmbito da concepção ou tipologia 

estrutural para com Eladio Dieste no estado-da-arte da temática de estudo. 

Bechthold (2008), por exemplo sugere que as soluções de Nervi levavam mais em conta a forma final e lógica construtiva do 

que as necessidades estáticas do problema projetual em voga. Já Leonardo Benevolo, em História da Arquitetura Moderna (1996), 

alega que Nervi talvez não tenha desenvolvido concepções estruturais tão ricas quanto Maillart em função do peso do repertorio   

formal clássico Italiano. Entretanto, o próprio Pier Luigi Nervi rebate este postulado sugerindo que a concepção de seu Palácio dos 

Desportos (Figura 1.65), uma de suas obras mais icônicas executada em Roma entre 1958 e 1959, de fato segue as demandas 

estáticas do problema projetual perante sua prancheta: 

 
A estrutura está determinada por exigências estáticas e funcionais. Assim, o impulso horizontal da cúpula esta dirigido, em sucessivas 
composições e em função das ações verticais (peso da cobertura anular e dos vários andares) aos fundamentos. Podemos notar, 
em particular, que os pilares da galeria perimetral de distribuição do público resultam inclinados exatamente segundo a resultante 
das forças que atuam sobre eles. (NERVI, 1961, p. 110, tradução nossa). 
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O pleito de Benevolo (1996) de que o repertorio formal de Nervi seja predominantemente purista tem fundamentação se 

levadas em conta as antologias acerca da obra de Nervi, como Pier Luigi Nervi (1982) de Paolo Desideri, Pier Luigi Nervi Jr e 

Giuseppe Positano, assim como Masters of World Architecture: Pier Luigi Nervi (1960) de Ada Louise Huxtable.  

 a        b 

Figura 1.65. (a) Palácio dos Desportos, Roma, 1959; (b) Palazzetto dello Sport, Roma, 1957. 
Fonte: (a) ROME MUSEUM GUIDE. Disponível em: <http://www.romemuseumguide.com/pier-luigi-nervi-architecture-sport/Accesso em: 18 mai. 2018; (b) 
MELACHOS, F. C. 1 fotografia. 2019. 

Todavia esta mesma análise de sua obra construída, assim como seus próprios escritos como a passagem acima exprimem 

sua preocupação com o apuro estético de suas concepções estruturais de natureza certamente parelha com os padrões 

estabelecidos por Billington (1985) para com os artistas estruturais. Desideri et. al., 1982 aponta que Nervi apresentava uma profunda 

preocupação em projetar de acordo com as possibilidades de seu país. Este sentido maturou sobretudo após suas experiências na 
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Segunda Guerra Mundial em território italiano, onde os recursos escassos deram origem a soluções estruturais fortemente calcada 

na repetição da fôrmas e redução da necessidade de escoramento e cimbramento. 

Como pode ser constatado pelas experiências projetuais acima descritas de Isler, Dieste e demais artistas estruturais, o 

processo de projeto de cascas nas décadas de 40, 50 e 60 era predominantemente empírico uma vez que os métodos de cálculo 

foram sendo desenvolvidos de acordo com a necessidade (BECHTHOLD, 2008). O conhecimento deste período foi agrupado no 

que hoje conhecemos como teoria das membranas em cânones como Theory of plates and shells de Stephen Timoshenko (1940), 

sintetizada em português em Cascas de Revolução (1957) do Professor Catedrático da Escola Politécnica da Universidade de São 

Paulo, Pedro B. J. Gavina.  

Bechthold (2008) vai além e assegura que as pesquisas acerca de superfícies ativas e formas ativas feitas neste período 

foram talvez as primeiras investigações projetuais de cunho tecnológico a combinar teoria e experimentação. O trabalho de Frei Otto 

em seu Institute of Lightweight Structures em Stuttgart na Alemanha certamente corrobora para tal afirmação, e seus resultados 

estão publicados em Das hangede Dach (1954) e Forming Bubbles (1988).  

A menção do legado de Otto é importantíssima para a concepção estrutural de grandes vãos na arquitetura. As estruturas em 

membranas são classificadas por Engel (2001) como sistemas de forma ativa ao invés de superfície ativa em função da trama de 

cabos derivados de funiculares que as compõem. O projeto da cobertura para o Complexo Olímpico de Munique em 1972 (Figura 

1.66), concebido por Otto em parceria com o arquiteto Gunther Bésnisch constitui um marco para esta tipologia estrutural em função 

da escala inédita da aplicação de tensoestruturas assim como a consolidação da membrana como veículo principal de distribuição 

de cargas ao invés de mero invólucro, trabalhando em conjunto com malhas de cabos tensionadas (OTTO, 1954).  
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Figura 1.66. O Complexo Olímpico de Munique, Alemanha, 1972. 
Fonte: ARCHDAILY. 2018. Disponível em: < 
https://images.adsttc.com/adbr001cdn.archdaily.net/wp-content 
/uploads/2012/02/1330103450_ad_classics_munich_olympic_stadium__fr
ei_otto_gunther_bénisch_1297389372_olympic_munich_5.jpg>. Acesso  
em: 25 abr. 2018. 

 

O empiricismo da concepção estrutural deste período 

sugeria a concepção projetual de superfícies e formas ativas 

por meio de modelos físicos dispendiosos e de manipulação 

incômoda, como pode ser atestado nos próprios modelos de 

Frei Otto (1988). A cobertura do Complexo de Olímpico de 

Munique, por exemplo, foi obtida após o recobrimento do 

modelo físico escalonado por lâminas de papel (OTTO, 1988).  

Em acordância, Bechthold (2008) sugere que estas 

tipologias suscitaram um estímulo para o advento de 

plataformas de cálculo e análise computacional de superfícies 

ativas. Este autor afirma que a geometria complexa destas 

estruturas só poderia ser compreendida por meio destes 

insumos, e que sua compreensão é essencial para sua 

construção. Assim sendo, o advento de softwares CAD e de 

fabricação via CNC permitiram, suscitaram uma retomada na 

execução de cascas nos anos 90.  Não à toa, tal como será 

visto na seção posterior 1.7. - Modelagem paramétrica, 

Bechthold (2008) coloca que a modelagem paramétrica e a 

fabricação digital constituem o estado da arte  da concepção e 

construção de superfícies estruturais na contemporaneidade.  

A associação da arte para com a concepção estrutural 

também tem outros expoentes significantes. Siegfried 

Giedion, em Space, Time and Architecture (1944), faz uma 

alusão clara as estratégias de composição da pintura 

moderna ao analisar as pontes de Maillart. Já Heino Engel, 

https://images.adsttc.com/adbr001cdn.archdaily.net/wp-content
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em Sistemas Estruturais (2001), considera a concepção estrutural como um  verdadeiro gesto de arte: “[n]as estruturas é 

fundamental uma forma adequada que reoriente as forças atuantes, distribuindo-as em pequenos esforços unitários sobre a 

superfície. O desenvolvimento de uma forma adequada para a superfície – desde os pontos de vista estrutural, utilitário e estético 

– é um ato criativo: é arte. (ENGEL, 2001, p. 212).

Entretanto, não foi observado no estado da arte desta pesquisa, a atribuição da alcunha de artista a Eladio Dieste por criar 

formas, por meio de intuição, conhecimento previamente adquirido e criatividade. Antes de prosseguir com esta argumentação, é 

necessário estabelecer o que se entende por criatividade e a inter-relação do conceito de criatividade na atuação do artista.  

 Definir arte é suficientemente complexa para uma tese de doutoramento dedicada ao tema per se, considerando a ampla 

bibliografia e os séculos de debate em torno do tópico. Existem visões contrastantes acerca do tema. Por exemplo, Bruno Munari 

em Artista e Designer (2017) argumenta a diferença entre ser um artista e um designer, onde o designer usa a criatividade para 

melhorar a vida das pessoas ao seu redor, com uma função. Já Jorge Coli em seu célebre O que é Arte (1995) assume sua 

incapacidade para definir o termo em “fórmula clara e lógica”, assegurando que o importante é “[...] termos em mente que o estatuto 

da arte não parte de uma definição abstrata, logica, ou teórica, do conceito, mas de atribuições feitas por instrumentos de nossa 

cultura, dignificando os objetos sobre os quais ela recai.” (COLI, J., 1995, p. 10-11). Coli (1995) e também argumenta acerca da 

arquitetura enquanto arte pois é impossível transportar um edifício até um museu, as dificuldades em seu acesso pleno, os sistemas 

de hierarquia que delimitam um objeto ou edifício como artístico, sua temporalidade, a impossibilidade de sua recuperação a seu 

estado original no caso de obras arquitetônicas da antiguidade, e a necessidade de sua conservação não obstante sua qualidade 

intrínseca e/ou autoral.   

De acordo com o Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis (2019), o termo artista pode ser definido como: 

Sm+f [Substantivo masculino ou feminino com os seguintes significados:] 
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1 Indivíduo que se dedica às artes ou faz delas meio de vida: ator, bailarino, cantor, desenhista, escritor, escultor, fotógrafo, 

gravurista, músico, pintor etc. 
2 O que revela sensibilidade artística ou gosto pelas artes. 
3 Pessoa envolvida nas atividades de criação e interpretação de obras teatrais, cinematográficas ou coreográficas, veiculadas em 

rádio, cinema, teatro, televisão ou circo. 
4 Pessoa dotada de habilidades ou particularidades físicas especiais e que se apresenta em circos, feiras, festivais etc. 
5 Pessoa exímia no desempenho de seu ofício; artífice. 
6 Operário ou artesão; obreiro. [...] 

                          
Adj m + f [adjetivo masculino e feminino com os seguintes significados:] 

 
1     Que tem sensibilidade artística ou gosto pela arte. 
2     Diz-se de pessoa talentosa, habilidosa, jeitosa. [...] (MICHAELIS. Disponível em: < http://michaelis.uol.com.br/busca?id=ZElb>. 
acesso em: 24 jun. 2019. 

 

Tendo em vista as definições acima e a dificuldade em definir o conceito de arte, enquadrar Eladio Dieste como um artista 

propriamente dito, tal qual feito por Ochsendorf (2004), pode ser interpretado como uma tarefa subjetiva e difícil. Mais uma vez, o 

universo acerca deste debate é imenso e afasta-se do cerne desta tese de doutoramento, a geometria das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas de Eladio Dieste. Stefania de Vincentis por exemplo, doutoranda em História da Arte pela Università degli Studi di 

Ferrara não considera arquitetura uma arte pois, assim como Munari (2017), a obra arquitetônica foi feita com uma função pré-

concebida (informação verbal, 2019). O celebre arquiteto Phillip Johnson tem a ele atribuídas frases icônicas como “arquitetura é 

essencialmente o design de interiores, a arte de organizar os espaços”, e que “arquitetura é arte e nada mais”. Lance Hosey (2016) 

parafraseia Patrick Schumacher ao dizer que “arquitetos são responsáveis pela FORMA do ambiente construído, não seu conteúdo... 

Arquitetura NÃO É ARTE, embora a FORMA seja nossa contribuição específica para a evolução da sociedade. Precisamos 

compreender como novas formas podem fazer a diferença no progresso da civilização” (HOSEY, 2016, p.2, caixa alta do autor). 

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=ZElb
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Dentre as numerosas acepções contemporâneas acerca do conceito de criatividade, esta pesquisa parte de explorações 

acadêmicas como as de Wilson Florio e Ana Tagliari em Projeto, Criatividade e Metáfora (2009) onde o conceito de criatividade é 

utilizado para analisar o processo de projeto de arquitetos de produção relevante, como Frank Lloyd Wright neste caso. Florio e 

Tagliari (2009) definem criatividade como “a faculdade humana que excede os processos e rotinas diárias de pensamento e fazer” 

(p. 93). Já Lubart (2007) define criatividade como “a capacidade de realizar uma produção que seja ao mesmo tempo nova e 

adaptada ao contexto que ela se manifesta” (p. 16), ao passo que Boden (2009) a define como “a combinação de ideias conhecidas” 

(p. 82). A partir dos preceitos de Lubart (2007) e Boden (2009), Florio e Tagliari (2009) estabelecem que a criatividade seja produto 

de uma recombinação de ideias ou conhecimentos previamente adquiridos, rompendo tradições e paradigmas, e não 

necessariamente dependendo de talento, mas sim de transpiração: 

 
[...] arquitetos são altamente criativos quando seus julgamentos produzem resultados interessantes ou inesperados, particularmente 
quando baseados em combinações e associações incomuns de ideias. A criatividade (não apenas em arquitetura) emerge quando o 
sujeito é estimulado a deixar de lado soluções, definições ou normas pré-estabelecidas. Ao romper uma tradição, a criatividade abre 
novas visões sobre o campo de atuação. Ao contrário do pensamento reprodutivo, o pensamento criativo se predispõe a enfrentar a 
incerteza, fazendo com que o arquiteto se arrisque sem medo de experimentar e de enfrentar caminhos desconhecidos. Os caminhos 
que conduzem à descoberta são decorrentes de um longo e árduo processo de trabalho, de um indivíduo altamente motivado e 
persistente. (FLORIO; TAGLIARI, 2009, p. 93). 
 
 

Corroboram com esta noção de criatividade os escritos de Finke, Ward e Smith (1992), onde a criatividade figura como um 

produto de múltiplos processos mentais, e de Gardner (1993), que considera mais suscetíveis a criatividade as mentes preparadas 

por múltiplas inteligências. Entretanto, para Simonton (2009) a criatividade deve atender a dois pré-requisitos básicos: o da 

originalidade e da utilidade. Florio e Tagliari (2009) corroboram com os dizeres de Simonton (2009) ao apontarem que a originalidade 

deve ser acompanhada da utilidade e vice-versa, e que a ausência de um destes fatores relega a invenção ao esquecimento em sua 

época.  
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Não obstante, Florio e Tagliari (2009) ressaltam que nem todo processo de projeto é necessariamente criativo. Ao passo que 

Lubart (2007) estabelece que “a noção do processo criativo remete a sucessão de pensamentos e ações que desembocam nas 

criações originais e adaptadas” (p. 93), Florio e Tagliari (2009) reforçam que não se pode confundir os conceitos de criatividade, 

originalidade e inovação: “[o] trabalho pode ser inovador, isto é, se diferenciar daquilo que é sabido e o que veio antes, mas pode 

não ser útil e adaptado a uma nova situação. Contudo, ser original implica em produzir algo que não tenha sido produzido antes, não 

é imitativo, portanto, deve ser único” (p. 94). 

Outro aspecto importante de ser mencionado é que para Weisberg (1999), Sternerg (1999), e Simonton (2009), a manifestação 

da criatividade está intimamente conectada a maiores e mais profundas experiências prévias nas áreas do conhecimento e\ou 

funções correlatas ao campo de manifestação criativo. Hitchcock (2004) sugere que as primeiras construções criativas de ícones da 

arquitetura moderna como Corbusier e Mies Van der Rohe se deram após dez anos de prática intensa.  

Já Csikszentmihalyi (1997) estabelece que a criatividade não depende apenas do indivíduo, mas também da interação entre 

os pensamentos da pessoa e o contexto sociocultural, que irão legitimar o valor criativo de suas criações. Em linha de raciocino 

análoga, Boden afirma que  “para que uma ideia seja reconhecida, preservada e comunicada, é necessário que algum grupo social 

influente a legitime” (p. 94). 

Assim sendo, Florio e Tagliari (2009) sintetizam o modelo clássico de processo criativo em quatro fases principais: preparação, 

incubação, iluminação e a de verificação. A passagem abaixo sintetiza o teor de cada uma destas etapas do processo criativo, de 

modo que fica claro que na etapa de preparação ocorre a contextualização e compreensão do problema, ao passo que na etapa de 

incubação ocorre a invocação e associação do repertório do indivíduo visando a resolução do problema. Na terceira etapa, 

iluminação, as invocações e associações da etapa anterior emergem na forma de uma ideia consciente, uma intuição, ao passo que 

na quarta etapa ocorre o desenvolvimento e refinamento da ideia:  
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Na primeira fase há coleta de informações e a colocação do problema de modo consciente, o que demanda capacidade analítica e 
conhecimentos sobre o problema. Na segunda fase não há trabalho consciente, mas o indivíduo continua a pensar e formar diversas 
associações entre diferentes ideias. Na terceira fase emerge a ideia de modo consciente, como uma intuição. Já a última fase volta-
se a análise, redefinição e desenvolvimento da ideia. (FLORIO; TAGLIARI, 2009, p. 95) 

 

J. P. Guilford, em Creative Abilities in the Arts (1957) estabelece que o talento artístico-criativo não é uma comodidade mental 

unitária, mas fruto de uma série de fatores e habilidades mentais, sendo passível de se manifestar de maneiras variadas em áreas 

técnicas, tal como as ciências, ou a engenharia civil. J. P. Guilford (1957) também estabelece que fluência, flexibilidade e 

originalidade constituem os principais fatores e/ou habilidades mentais que constituem o talento artístico-criativo. Mais 

importantemente, J. P. Guilford (1957) estabelece que a plena compreensão de uma performance artístico-criativa envolve 

habilidades que podem ser mensuradas e habilidades que não são essencialmente criativas, mas sim que são previamente 

conhecidas.  

Ainda no referente aos escritos de J. P. Guilford (1957) explica o sistema de fatores intelectuais que conduzem a uma resposta 

criativa perante a um problema: nos tornamos conscientes dos problemas perante nós; produzimos algo próprio em resposta de 

nossa percepção do problema, ou algo suscitado por ele; e avaliamos os produtos deste raciocínio. Um ato criativo total envolve 

estes três aspectos – cognição, produção e avaliação.” (1957, p. 111, tradução nossa).  

A questão da importância da intuição já foi abordada na concepção estrutural nesta seção através da menção de Intuition and 

the Springs of Structural Invention de Rowland Mainstone (1999), referencial teórico consagrado na história das estruturas. Mainstone 

(1999) identifica que existem três formas de intuição que corroboram para produzir e desenvolver novas formas estruturais: as 

intuições de comportamento estrutural, ação estrutural e adequação estrutural. Da mesma maneira, também já foi mencionado nesta 

seção que Pedreschi e Larrambebere (2004) consideram que Dieste seja um arquiteto detentor destes três aspectos de intuição.  
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Florio e Tagliari (2009) reforçam a maneira na qual “[é] comum atribuir aos arquitetos criativos o termo intuição [que significa] 

tornar-se repentinamente ciente de algo sem saber a Fonte do conhecimento ou os meios pelos quais foi alcançado” (p. 95, grifo 

nosso), definindo o conceito de intuição nos moldes de Finke, Ward e Smith (1992). Mais importantemente, Florio e Tagliari (2009) 

reforçam a maneira na qual a intuição está intimamente ligada ao conhecimento previamente adquirido, ao invés de características 

geniais ou divinas, isto é, a processos cognitivos convencionais (WEISBERG, 1999). Na passagem abaixo, também fica delineado 

a maneira na qual Florio e Tagliari (2009) colocam a ideia criativa como resultado direto das intuições, ou insights, retroalimentados 

e refinados pelas associações de conhecimentos e experiências correlatos previamente adquiridos: 

 

Nos últimos vinte anos, com os estudos advindos da ciência cognitiva, tem-se desmistificado a intuição como algo advindo de uma 
característica genial, especial ou de inspiração divina. Esses estudos sobre as ações cognitivas sugerem que tanto os conhecimentos 
anteriores como as experiências e habilidades desenvolvidas pelo sujeito tornam possível o aparecimento de “intuições”, as quais não 
passam de recuperação da memória e reestruturação de conhecimentos que se manifestam durante a atividade projetual. 
O estudo realizado por Weisberg (1999) mostra que os insights dependem de sujeitos que usam processos cognitivos convencionais, com 
a transferência analógica aplicada ao conhecimento já armazenado na memória. O insight ocorre quando os conhecimentos armazenados 
na memória do sujeito, em dadas situações, emergem por conexões inesperadas na mente, culminando em ideias criativas. (FLORIO; 
TAGLIARI, 2009, p. 95, grifo do autor). 
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1.7. - Modelagem paramétrica 

 

A presente seção tem como objetivo estabelecer o estado da arte acerca do conceito e aplicações da modelagem paramétrica 

enquanto método de análise e concepção de geometrias complexas, especialmente superfícies estruturais rígidas, e assim validar 

sua implementação enquanto principal ferramental nos procedimentos metodológicos desta tese de doutoramento. A aplicação da 

modelagem paramétrica nos procedimentos metodológicos desta pesquisa será devidamente aprofundada no Capítulo 2 

Procedimentos Metodológicos, nas seções  2.6. Modelagem Paramétrica; 2.7. Análise Gaussiana das Superfícies; e 2.8. Análise de 

Iluminância. 

A modelagem paramétrica associada a fabricação digital podem muito bem estar promovendo uma quebra de paradigma na 

produção industrial - uma mudança da produção em massa para a customização em massa. Este preceito de customização implica 

na produção de famílias de elementos semelhantes porém diferentes entre si justamente por meio da modelagem paramétrica e da 

fabricação digital. É importante consolidar que, de acordo com Mario Carpo (2011), estas famílias “[...] não [são] um objeto, mas sim 

um algoritmo – uma função paramétrica que pode determinar uma variedade finita de objetos, todos diferentes (uma variedade para 

cada conjunto de parâmetros).” (CARPO, 2011, p. 40, tradução nossa). 

De modo a compreender o método proposto para esta pesquisa, é importante estabelecer a definição para os termos algoritmo  

e modelagem paramétrica. De acordo com Breton (1991), um algoritmo consiste no “[...] conjunto completo de regras que permitem 

a resolução de um problema determinado” (p. 59, tradução nossa). Todavia existem muitas acepções para o termo como no caso 

de John Frazer (1995) que estabelece um paralelo dos algoritmos com o DNA humano. Arturo Tedeschi (2011), por sua vez, 

estabelece que os algoritmos são uma sequência lógica e finita de etapas visando a resolução de um problema ou equação. Já 
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Branco Kolarevic (2003) atesta que as ferramentas digitais podem constituir um método generativo de formas, isto é, onde os 

algoritmos são compostos por uma fórmula computacional dinâmica apta a gerar vários resultados e formas. 

Todavia, Florio (2005) lembra o caráter abstrato do algoritmo, de modo que sua conversão para desenhos seria uma solução 

mais concreta: “[...] o computador opera com números, não com imagens. Por esse motivo, para se visualizar uma imagem é preciso 

criar algoritmos de simulação da imagem, isto é, a representação plástica de expressões matemáticas”. (p. 14). 

A Figura 1.66 representa os elementos constituintes de um algoritmo para uma forma tridimensional (KNUTH, 1997). Cada 

componente de ponto, denominado “pt” tem como inputs, isto é, é alimentado por coordenadas (X, Y e Z) de cada ponto. Quando 

estes inputs são alterados, isto é, quando ocorre a alteração destes valores numéricos ou parâmetros, a forma final do algoritmo 

também é alterada. A forma final deste algoritmo é um volume, output, criado a partir de uma superfície base alimentada pelos 

componentes de pontos, pt. 

 
Figura 1.66. Discretização de algoritmo de volume a partir de superfície retangular. 
Fonte: VEIGA, B., 2016, p. 75. 
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O algoritmo na Figura 1.66 foi criado se utilizando do plug-in Grasshopper 3D no software Rhinoceros 3D. De acordo com Burry 

(2011), o Grasshopper 3D opera como um algoritmo gráfico resultante de scripts embutidos que permitem a visualização de 

geometrias tridimensionais. Esta visualização, viabilizada pela transformação de scripts em objetos denominados componentes é 

uma das principais responsáveis pela vantagem de se utilizar o Grasshopper para a modelagem de formas complexas. 

Estes componentes podem representar pontos, linhas, figuras geométricas e até mesmo fórmulas matemáticas, e alguns 

possuem coordenadas e valores numéricos embutidos. Esta informação embutida é denominada por Tedeschi (2011) como 

parâmetros.  Patrick Schumacher (2008) ressalta que mudanças quantitativas em parâmetros geram mudanças qualitativas no 

modelo.  

  De acordo com Florio (2011), a modelagem paramétrica está justamente fundamentada na lógica das relações entre seus 

objetos e na relação entre a parte e o todo. Deste modo, é possível afirmar que a alternância dos valores dos parâmetros gera um 

elevado número de resultados. Kolarevic (2003) destaca que a modelagem paramétrica da era digital permite gerar ideias variadas 

e alterar os componentes dos edifícios a partir de seus parâmetros, isto é, das interdependências entre seus elementos construtivos.  

Burry (2011) estabelece três palavras chaves na modelagem computacional: produção do algoritmo, experimentação por meio 

da manipulação dos parâmetros, e a descoberta da melhor alternativa para o problema projetual em questão. Florio (2011), por sua 

vez, corrobora com a questão da experimentação proposta por Burry (2011), ao atestar que o uso de parâmetros na definição de 

geometria de elementos construtivo potencializa a eficiência do processo de projeto, fazendo com que os resultados não 

necessariamente possam ser previstos: 

 

Uma simples variação produz um design paramétrico onde algumas quantidades (dimensões, posições, números de elementos) são 
expressas como uma função matemática. [...] Design paramétrico consiste em uma série de relações de interdependência, quando 
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as variáveis-chave são alteradas pelo designer, as demais seguem a mesma mudança. (MARK; GROSS; GOLDSCHMIDT, 2008, p. 
171, tradução nossa). 

 

Na mesma linha de raciocínio, David Rogers (2001) coloca que o desenvolvimento de um projeto paramétrico sugere a 

formulação de múltiplas soluções para o problema projetual, mas com a ressalva de que estas soluções derivam de um ponto em 

comum e são justamente resultantes da manipulação de parâmetros. Tanto Oxman e Oxman (1992), quanto Monedero (2000) e 

Hudson (2010) ressaltam que esta manipulação de parâmetros opera como uma retroalimentação que dinamiza o processo de 

projeto e gera resultados nos quais os designers depositam maior confiança. Veiga e Florio (2015) também colocam que o fato 

destes softwares estarem embasado na tecnologia NURBS sugerem sua adequação para o estudo da geometria dos elementos 

construtivos de uma edificação, pois permitem verificar relações como escala, proporção e curvaturas intrínsecas a forma.  

Todavia antes de prosseguir com esta argumentação, é importante distinguir entre modelagem paramétrica e a modelagem 

geométrica: “O termo modelagem geométrica (geometric modeling), foi usado pela primeira vez no final da década de 1960. A palavra 

modelar tem um significado importante em computação gráfica. Modelar significa ‘fazer o modelo de’; ‘representar por meio de um 

modelo’; ‘assinalar os contornos de’; ‘dar forma a’; ‘moldar’; ‘reproduzir exatamente os contornos ou o relevo de’. (FLORIO, 2005, p. 

104). 

Assim sendo, a modelagem paramétrica é diferente da modelagem geométrica pois a modelagem paramétrica é resultante 

da manipulação de seus parâmetros constituintes, ao passo que a modelagem geométrica tem sua edificação condicionada as 

ferramentas do software usado para modelagem: 

 

Modeladores 3D: são estruturados a partir de algoritmos que possibilitam a construção de modelos matemáticos do objeto, cuja 
expressão volumétrica é visualizada na interface gráfica do computador. Empregam, basicamente, dois tipos de modelagem: a 
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geométrica ou a procedural. A modelagem geométrica recorre as regras formais da geometria clássica e aos recursos da topologia 
para a elaboração dos modelos de objetos com formas bem definidas. Já a modelagem procedural é adotada para a criação de 
modelos de objetos cujas formas são variáveis, são fenômenos da natureza ou objetos complexos.  
[...] As ferramentas modeladoras tridimensionais adotam, normalmente, a modelagem geométrica para construção dos modelos, cuja 
elaboração pode ser a partir de quatro tipos de representação: modelos de aresta (wireframe), modelos de superfície, modelos de 
sólidos e modelos de pontos. (REGO, 2008, p. 77-82). 

 

Nesta área do conhecimento, dentre principais referências bibliográficas é importante ressaltar Reconstructing Palladio’s Villa: 

An Analysis of Palladio’s Villa Design and Construction Process (2000), pois nesta tese de doutoramento do Prof. Dr. Lawrence Sass 

ocorre o redesenho de uma das principais tipologias de Palladio, a detecção de suas regras de projeto, e consequente 

desenvolvimento de algoritmo incorporando tais diretrizes. Lawrence Sass (2000) trata a questão da modelagem paramétrica como 

método investigativo, e ilustra como este ferramental potencializou também a possibilidade de analisar a obra de Palladio.  

Ao passo que Sass (2000) destaca o potencial das ferramentas computacionais enquanto instrumento de análise de projetos, 

Patrick Schumacher (2009) enfatiza o potencial deste ferramental enquanto método de análise e concepção de formas curvilíneas. 

Schumacher (2009) eleva o parametricismo como o estado da arte no uso destas estratégias computacionais no processo de projeto 

arquitetônico: “[...] é um estilo enraizado em técnicas de animação digital e refinamentos baseados em sistemas de desenho 

paramétrico e métodos de script.” (p. 15, tradução nossa). Schumacher (2009) ainda aponta como o processo de projeto paramétrico 

deve se distanciar de geometrias descritas pelo próprio autor como “rígidas” e “primitivas”, tal qual os prismas modernos, de modo 

a instigar a manipulação paramétrica da forma.  

Tal qual já apontado na seção 1.4. - A geometria aplicada a análise de estruturas Pottmann et al. (2007) e Schodek et. al. 

(2014) ressaltam que os métodos de análise digital permitem o projeto de geometrias curvas sem o desperdício de estruturas ou 

materiais. Esta potencialização de geometrias curvas se dá pelo desdobramento. Veiga (2016) coloca que “[...] sólidos desdobráveis 
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podem ser desenrolados em um plano, como cubos, cones e prismas, sem que haja deformação na forma. Por outro lado, sólidos 

desdobráveis, como esferas, não pode ser estender sobre um plano.” (p. 97).  

Ainda no âmbito da geometria, Schodek et. al. (2005) estabelece que as superfícies desdobráveis têm sua construção 

facilitada. Já superfícies não-desdobráveis usualmente apresentam dupla-curvatura e, consequente, apresentam maior 

complexidade estrutural e construtiva. Consequentemente, Florio (2007) e Pottmann et al. (2010) afirmam que geometrias regradas 

são preferidas pelos arquitetos justamente por viabilizar a racionalização da geometria de maneira sucessiva.  

Racionalização esta, amplamente auxiliada pela computação: “Sobre um ponto de vista matemático, a racionalização 

possibilita a solução de problemas de optimização, muitas vezes caros e não lineares.” (POTTMANN et al., 2007, p. 74, tradução 

nossa). Mais importantemente, todo este processo de racionalização pode ser, juntamente com a “[...] informação de milhares de 

desenhos [...] reduzida a um algoritmo bem definido e milhares de configurações a partir de poucos parâmetros.” (SCHEURER, 2010, 

p. 89).  

Ceccato (2010) coloca que escritórios engajados em processo de projeto paramétrico desenvolvem a concepção geométrica de 

seus projetos por meio da estratégia co-racionalizada, na qual a geração da forma está associada a seu desempenho. Esta estratégia 

fomenta com que o arquiteto vá além do projeto, e adquira um conhecimento mais aprofundado acerca de geometrias complexas e 

do processo construtivo juntamente com os engenheiros de sua equipe:  “[...] Comparados com os métodos de CSG (Constructive 

Solid Geometry), que usa somente objetos primitivos e operações booleanas para combiná-las, Boundary representation é mais 

flexível e tem um leque de operações muito mais rico. Em adição as operações booleanas, B-rep trabalha com a extrusão (ou 

sweeping), chamfer, blending, shelling, tweaking e outras operações [...]. (CADEXCHANGER, p. 2, tradução nossa).” 
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PARTE 2 – BASE EMPÍRICA 

 

2.   PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Muitos cientistas devem sua grandeza não a sua habilidade de resolver problemas, mas em sua sabedoria de 

escolhê-los. (WILSON JR.) 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo se dedica a explicitação do método elencado para esta tese de doutoramento, afinal um dos cânones da pesquisa 

cientifica consiste justamente da possibilidade de sua reprodução e verificação dos resultados pelos pares. Por se tratar de uma tese 

de doutoramento, também é importante ressaltar que a escolha do método está intimamente ligada a natureza da hipótese proposta, 

isto é, a geometria complexa de seu objeto de pesquisa. Outro fator preponderante na escolha do método diz respeito a maneira na 

qual a reflexão proposta tangencia pontos sensíveis do cerne das atuais discussões acerca de processo de projeto, tal qual opções 

de processo de projeto para formas complexas como as superfícies estruturais rígidas. Portanto a complexidade formal das abobadas 

gaussianas constitui um dos pedestais acerca da escolha da Modelagem Paramétrica como ferramenta de análise dos estudos de 

caso.  

A Figura 2.1 ilustra uma síntese dos procedimentos metodológicos adotados nesta tese de doutoramento. Nesta figura, estes 

procedimentos foram agrupados em procedimentos de pesquisa (Figura 2.1 – azul), em procedimentos de análise (Figura 2.1 – 

vermelho), e na coleta e verificação dos resultados (Figura 2.1 - verde). As etapas pertencentes aos procedimentos de pesquisa 

tiveram como objetivo principal a obtenção de Fontes primárias e a determinação dos estudos de caso, as etapas pertencentes aos 

procedimentos de análise tiveram como objetivo principal extrair resultados por meio de experimentações com os estudos de caso, 

ao passo que os procedimentos adotados na coleta e verificação dos resultados tem como objetivo principal  e validar a hipótese por 

meio da confrontação dos resultados obtidos com o estado da arte. 
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Figura 2.1. Procedimentos Metodológicos adotados na pesquisa. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 diagrama. 2019. 
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Assim sendo, este capítulo se divide nas oito seções abaixo, que demonstram os procedimentos de obtenção das Fontes 

primárias, critérios de seleção de estudos de caso, preparo para sua análise, e procedimentos metodológicos utilizados nas 

experimentações do estudo: 

 2.1. Visita das obras in-loco e a obtenção dos desenhos  

2.2. Critérios de seleção dos estudos de caso  

2.3. Redesenho das seções transversais e longitudinais  

2.4. Análise da geometria constituinte da seção transversal  

2.5. Regressão polinomial das seções transversais e longitudinais  

2.6. Modelagem Paramétrica  

2.7. Análise Gaussiana das Superfícies  

2.8. Análise de Iluminância  

 

A seção 2.1. - Visita das obras in-loco e a obtenção dos desenhos, estabelece um breve panorama acerca da lógica da 

obtenção das Fontes primárias, matéria prima para a comprovação da hipótese proposta. Já a seção 2.2 Critérios de seleção dos 

estudos de caso, estabelece e justifica os parâmetros de escolha dos estudos de caso com base nas Fontes primarias e impressões 

obtidas nas visitas relatadas na seção anterior. Estas seções compreendem os procedimentos de pesquisa na Figura 2.1 (etapas 
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destacadas em azul) com a exceção da etapa de “Revisão Bibliográfica”, já devidamente explorada no Capítulo 1 - Fundamentação 

Teórica: Eladio Dieste, um engenheiro estrutural inovador e latino-americano. 

Mais adiante, a seção 2.3. Redesenho das seções transversais e longitudinais, se utiliza das Fontes primarias obtidas na 

seção 2.1 para compreender as seções das coberturas dos objetos de estudo e seus respectivos desenhos construtivos. Este 

entendimento ampliado foi utilizado para realizar uma análise da geometria constituinte da seção transversal do objeto de estudo na 

seção 2.4.,  Análise da geometria constituinte da seção transversal, assim como a  regressão polinomial das seções transversais e 

longitudinais dos objetos de estudo na seção 2.5. Regressão polinomial das seções transversais e longitudinais.  

Os polinômios obtidos na seção 2.5 foram as bases para o processo de modelagem paramétrica, demonstrado na seção 2.6. 

Modelagem Paramétrica. Por fim, os algoritmos obtidos na seção 2.6 foram utilizados para análises de curvatura e iluminância 

respectivamente nas seções 2.7. Análise Gaussiana das Superfícies e 2.8. Análise de Iluminância. As seções 2.3 a 2.8 correspondem 

aos procedimentos de análise, etapas destacadas em vermelho na Figura 2.1. 

2.1 Visita das obras in-loco e a obtenção dos desenhos. 

 

Esta seção estabelece um breve panorama acerca da lógica da obtenção das Fontes primarias, matéria prima para a 

comprovação da hipótese proposta, viabilizadas por meio da visitação in-loco das obras de Dieste. Tendo em vista que a 

familiarização com o referencial bibliográfico teve início antes mesmo do ingresso no programa de pós-graduação da FAU-

Mackenzie, o cronograma das visitas realizadas teve como premissa inicial a verificação da distribuição geográfica da produção de 

Eladio Dieste de modo a viabilizar o planejamento pessoal e financeiro para as visitas in-loco de suas obras.   
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País 
 

 
Cidade 

 
Obras Visitadas 

 
Data 

 
Espanha 
 

 
Alcalá de Henares 

 
Total: 3 

 
Julho de 2016 

 
Torrejón de Ardoz 

 
Total: 1 

 
                                  Total: 4 

 
Uruguai 

 
Montevideo 
 

 
Total: 9 
 

 
Julho de 2017 

 
Durazno 
 

 
Total: 2 
 

 
Atlantida 
 

 
Total: 1 

 
Salto 
 

 
Total: 2 

 

                                   
                                 Total: 14 
 

 
Brasil 
 

 
Porto Alegre 

 
Total: 6 

 
Janeiro de 2018 

 
                                                                                                 Total: 24 obras visitadas 
 

Tabela 2.1. Relação de Visitações in-loco para a tese de doutoramento. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 diagrama. 2019. 

 

Os escritos de Zein (2005) contribuem para o método 

desta pesquisa em sua ênfase na análise isolada do 

reconhecimento das obras propriamente ditas. Embora as 

análises do próprio Dieste e de outros críticos acerca de sua 

obra sejam relevantes para sua contextualização, o ineditismo 

da pesquisa presente na análise entre forma e cálculo do 

engenheiro Uruguaio, sugere uma análise da obra in-loco, ao 

invés das impressões sobre as obras: “[t]ais análises e 

conclusões irão louvar-se fundamentalmente do 

reconhecimento das obras propriamente ditas, e apena 

secundariamente nos discursos dos seus autores, 

comentadores e dos poucos historiadores que já dela trataram 

[...]”. (ZEIN, 2005, p.4). 

Estas visitas, permitiram uma compreensão aprimorada 

acerca das premissas projetuais e dos espaços gerados por 

Eladio Dieste, devidamente enquadradas em seus contextos 

geográficos e suas respectivas nuances econômicas e 

culturais. Os dividendos destas visitas foram providenciais no 

processo de redesenho destas obras, onde eventuais dúvidas 

foram sanadas pelos diários de visita e o extensivo registro 

fotográfico das obras. Todavia o principal benefício desta etapa 

certamente foi a possibilidade da obtenção de Fontes primárias 

para a pesquisa: cópias digitalizadas dos desenhos de uma 

quantidade considerável da obra de Eladio Dieste.   

Como pode ser observado na Tabela 2.1, as visitas in-

loco visando o reconhecimento da obra e a obtenção de copias 
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dos desenhos originais teve início na Espanha, durante o mês de Julho de 2016. Em janeiro de 2017 foram visitadas as obras de 

Dieste no Rio de Janeiro, ao passo que em julho de 2017 foi feito uma viagem de um mês pelo Uruguai. Finalmente, em janeiro de 

2018 foram visitadas as obras de Eladio Dieste no Rio Grande do Sul.

A  visita a Espanha se deu na primeira semana de julho de 2016 e se concentrou nos arredores de Madrid pois as obras de 

Eladio Dieste na Espanha se concentram em municípios adjacentes a capital espanhola, em especial Torrejón de Ardoz e Alcalá de 

Henares (Figura 2.2), cerca de 30 e 40 minutos de distância de carro do Aeroporto internacional de Barajas respectivamente. Como 

pode ser verificado na Tabela 2.2, as obras visitadas na Espanha foram: 

• Camino de los Estudiantes, localizada em Alcalá de Henares, construída em 1998, e estruturada primariamente em 

abobadas autoportantes. 

• Igreja da Sagrada Família, localizada em Torrejón de Ardoz, construída em 1998, e estruturada primariamente em 

superfícies regradas e lâminas dobradas. 

• Igreja de San Juan de Avila, localizada em Alcalá de Henares, construída em 1997, e estruturada primariamente em 

superfícies regradas e lâminas dobradas. 

• Igreja de Nossa Senhora de Belém, localizada em Alcalá de Henares, construída em 1997, e estruturada primariamente 

em superfícies regradas e lâminas dobradas. 

A seleção destas obras para a vista se deu em função de suas menções na bibliografia consultada até aquele momento da 

pesquisa em julho de 2016, especialmente os escritos de Anderson (2004). De acordo com o mapa da Figura 2.3-b, a visita de maior 

duração se deu na Igreja de San Juan de Avila, projetada e construída por Dieste juntamente com Juan de Dios de la Hoz em 1997. 

As visitas a esta igreja foram mais demoradas justamente por seu projeto ser idêntico ao do projeto não construído da Igreja do 

bairro de Malvin (Figura 2.2-c), localizada em Montevideo (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996). Este projeto também representa uma 
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síntese da produção de Dieste por agregar superfícies regradas em suas laterais, Abóbadas Gaussianas contínuas em sua cobertura 

e lâminas dobradas semelhantes às de Durazno em sua torre.  

     
a.                                                                     b. 

   
 c.                                                              d. 
Figura 2.2. (a) Situação geográfica da cidade de Alcalá de Henares no território espanhol e o (b) trajeto percorrido do aeroporto de Madrid até as obras de 
Dieste em Torrejón de Ardoz e Alcalá de Henares. (c) Planta da Igreja de San Juan de Avila e (d) tomada interna da conformação geométrica de seu interior. 
Fonte: (a-b)  GOOGLE MAPS. 2016. 1 mapa; (c) DIESTE & MONTAÑEZ. 1 digitalização. 2017; (d) MELACHOS, F. C. 1 fotografia. 2016. 
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País 
 

 
Cidade 

 
Obras Visitadas 

 
Data 

Espanha  
Alcalá de 
Henares 

 
Camino de los Estudiantes, 1998.  
 

 
Julho de 
2016 

 
Igreja de San Juan de Avila, 1997.  
 

 
Igreja de Nossa Senhora de Belém, 
1997.  
 

 
Total: 3 
 

 
Torrejón de 
Ardoz 
 

 
Igreja da Sagrada Família, Torrejón de 
Ardoz, 1998 
 

Total: 1 
 

                                  
                                 Total: 4 
 

Tabela 2.2. Relação de Visitações in-loco na Espanha para a presente tese 
de doutoramento. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 diagrama. 2019. 

 

O contato com o corpo paroquial desta igreja também 

rendeu depoimentos acerca do conforto ambiental das igrejas 

de Eladio Dieste, e pistas acerca da obtenção dos desenhos 

das obras de Dieste na Espanha. De acordo com o Padre Jose 

Alvarez (informação verbal, 2016), os desenhos estariam 

contidos tanto na diocese de Madrid quanto em arquivos de 

desenhos de Málaga. No caso da diocese, estes desenhos não 

puderam ser obtidos em função de restrições internas da Igreja 

com relação a sua liberação.  

Durante o estágio PDSE-CAPES realizado em Ferrara 

entre 2018 e 2019, houve contato com o Professor Doutor 

Victor Martin, da Universidade de Granada. O Prof. Dr. Martin 

realizou um período como professor visitante na Università 

degli Studi di Ferrara, e viabilizou a consulta a distância dos 

arquivos de desenhos e de teses da Universidade de Granada, 

onde ficou constatado que não constavam desenhos de Eladio 

Dieste. Entretanto, estas explorações acerca do objeto de 

estudo em parceria com o Prof. Dr. Martin indicaram que os 

desenhos da obra Eladio Dieste na Espanha estão em posse 

do arquiteto Juan de Dios de la Hoz. O contato com o arquiteto 

Juan de Dios de la Hoz foi proveitoso e este gentilmente se 

propôs a ceder cópia digitalizada de seu acervo de desenhos 

produzidos para esta pesquisa com o fim de que sua parceria 

com Dieste fosse devidamente registrada (Figura 2.3). A 

obtenção da totalidade deste acervo está em tramite.  
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Figura 2.3. Prancha de detalhes técnicos das superfícies regradas da Igreja de San Juan de Avila.  
Fonte: Acervo DE LA HOZ. 1 prancha de desenhos. 2019. 
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Já no Uruguai, o roteiro de viagem foi regido pela cronologia da atividade profissional de Eladio Dieste tal qual registrado nas 

antologias de Anderson (2004) e Torrecillas e Pérez (1996). A viagem se ocorreu durante a segunda quinzena do mês de julho de 

2017, e se dividiu predominantemente entre Salto e Montevidéu (Figura 2.4-a) e a região metropolitana (Figura 2.4-b), mas também 

foram visitadas cidades no interior do país com obras importantes como Durazno e Trinidad.  

  
a.                                                                                                                       b. 
Figura 2.4: (a) Mapa do roteiro realizado durante a visita ao Uruguai para esta pesquisa e roteiro detalhado realizado na cidade de Montevideo (b). 
Fonte: GOOGLE. Disponível em: < https://www.google.com.br/maps/dir/ >. Acesso em 20 out. 2019. 
 

Dos 15 dias de estadia no Uruguai, a primeira semana (15.07.17 – 21.07.17) foi dispendida em Montevidéu, ao passo que 

posteriormente foram dispendidos 2 dias em Salto e 2 dias na região de Durazno e Trindad, de modo a retornar a Montevidéu por 

mais quatro dias e retornar a São Paulo no dia 31 de Julho de 2017. A razão pela concentração da visita em Montevidéu e sua região 

metropolitana se dá pela concentração de coberturas em Abóbadas Gaussianas na capital uruguaia, o objeto de estudo desta tese 

de doutoramento. A tabela 2.3 acaba por demonstrar a concentração de obras de Dieste como um todo na cidade de Montevideo, 

assim como realiza uma relação das obras visitadas por cidade nesta etapa da pesquisa. A região de Salto e o interior do Uruguai 
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abrigam predominantemente abóbadas autoportantes (Figura 

2.5.a) e/ou superfícies regradas com lâminas dobradas (Figura 

2.5.b-c), mas também foram registrados importantes 

exemplares de coberturas em Abóbadas Gaussianas 

descontínuas (Figura 2.5 d-e). 

Na capital uruguaia e sua região metropolitana, os 

exemplos de estruturas interessantes a este estudo foram 

abundantes. O balneário de Atlantida, onde está localizada a 

Igreja de Cristo Obrero (Figura 2.6.a), não chega a figurar na 

região metropolitana propriamente dita, mas foi incluso nesta 

porção da viagem por sua proximidade para com Montevidéu 

e por sua importância na conjuntura da obra de Dieste. Como 

será visto na seção 2.2. Critérios de seleção dos estudos de 

caso, a cobertura da Igreja de Cristo Obrero é de fato 

constituída por Abóbadas Gaussianas contínuas, mas suas 

laterais são compostas por superfícies regradas. Estas laterais 

em superfícies regradas fazem com que a Igreja de Cristo 

Obrero seja enquadrada na literatura consultada (ANDERSON, 

2004; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996) como pertencente as 

superfícies regradas com lâminas dobradas. 

 

 
País 
 

 
Cidade 

 
Obras Visitadas 

 
Data 

Uruguai Montevideo Centro paroquial e ginásio San Augustin, 1978 
 

Julho de 2017 

Depósito de Sal Solsire, 1979 
 

Depósito Portuário, 1978 
 

Estádio Centenário, 1929 
 

Fábrica TEM, 1958 
 

Garagem e oficina Carrugatti, 1978 
 

Ginásio do colégio Don Bosco, 1983 
 

Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, 1965 
 

Shopping Center Montevidéu, 1983 
 

Total: 9 
 

Durazno Igreja de São Pedro, 1971 
 

Ginásio de Durazno, 1976 
 

Total: 2 
 

Atlantida Igreja de Cristo Obrero, 1960 
 

Total: 1 
 

Salto Parador Ayui, 1976 
 

Fábrica de embalagem de frutas cítricas 
Caputto, 1972 
 

Total: 2 
 

 

                                                                                                 Total: 14 

 

Tabela 2.3: Relação de obras visitadas no Uruguai para esta pesquisa de 
doutoramento. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019. 
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a                                                                  b                                    c                                   d                                  e 

 
Figura 2.5. Exemplos de projetos de Eladio Dieste visitados na região de Salto e de Durazno durante o reconhecimento de obras do engenheiro uruguaio in-
loco. Na região de Salto existe a predominância de abóbadas autoportantes tanto contínuas como isoladas, caso da “Gaivota” (a), cobertura em abóbada 
autoportante de Eladio Dieste originalmente projetada para um posto de gasolina em 1976; já na região de Durazno foram visitados a igreja de São Pedro (c-
d), estruturada em laminas dobradas entre 1969-1971, esta igreja talvez seja a segunda obra mais divulgada de Eladio Dieste nas publicações consultadas 
para esta tese de doutoramento; e o (d-e) Ginásio de Durazno construído entre 1974 e 1976 e estruturado em Abóbadas Gaussianas descontínuas. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 5 fotografias. 2017. 

 

Destaca-se nesta visita ao contato feito no IC (Instituto de la Construcción – FADU), onde foram obtidos mais de um Terabyte 

(1000 GB) de pranchas do acervo completo de desenhos do escritório Dieste y Montañez escaneados em alta resolução em formato 

TIFF, dos projetos devidamente listados na Tabela 2.5. da seção seguinte, 2.2. Critérios de seleção dos estudos de caso. Estes 

desenhos foram obtidos graças a solicitude dos Professores Carola Romay, Leonardo Andrez Gomes Sena, Jorge Nudelman e 

Gemma Rodriguez. Os relatos destes professores foram importantes para identificar parâmetros projetuais marcantes como no caso 

dos tirantes suprimidos do ginásio Dom Bosco (Figura 2.6-f), o fato de que o projeto para a Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Figura 

2.6-h) não foi concluído e sua exata replica seria construída anos mais tarde em Alcalá de Henares na Igreja de San Juan de Avilla; 

ao estado de conservação deteriorante das Abóbadas Gaussianas contínuas do Shopping de Montevidéu (Figura 2.6-g); e acesso 
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a documentação fotográfica dos espaços internos do Depósito Portuário (Figura 2.6-c), que caso contrário estaria inaccessível por 

se tratar de área militar 

      
a                                                   b                                                      c                                                          d                  e 
 
   

     
f                            g                                      h                           

 
 
 
Figura 2.6. Exemplos de projetos de Eladio Dieste visitados em Montevidéu 
e região metropolitana incluem as Abóbadas Gaussianas contínuas da 
Igreja de Cristo Obrero (a), e as Abóbadas Gaussianas descontínuas do 
Centro Paroquial San Augustin (b); Depósito Portuário (c);  ginásio Don 
Bosco (f); e do Shopping de Montevidéu (g). Também foram visitadas obras 
de Dieste não compostas por Abóbadas Gaussianas como a igreja Nossa 
Senhora de Lourdes (h); assim como obras de outros arquitetos e 
engenheiros importantes para a arquitetura moderna uruguaia como o 
estádio Centenário (d-e), projetado em 1929 por Juan Antonio Scasso. 
 
Fonte: (a; b; d - h) MELACHOS, F. C.  7 fotografias. 2017. (c)  DEPÓSITOS 
MONTEVIDÉU. Disponível em: 
<http://www.DepósitosMontevidéu.com.uy/Dieste.php>. Acesso em: 22 jul. 
2018. 
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Os acréscimos destes professores também foram 

pertinentes na identificação de obras de outros arquitetos e 

engenheiros que não Eladio Dieste, cujas obras que foram 

providenciais para a maturação da arquitetura moderna 

uruguaia, assim como os que arquitetos contemporâneos a 

Dieste que também tiveram produção significativa no Brasil. 

Neste sentido a visita ao centro velho de Montevidéu fui muito 

importante, com suas mudanças de nuances urbanísticas, 

arranha-céus como o edifício Torre Ejecutiva, dos arquitetos 

Barañano, Blumstein, Ferster, Rodríguez Orozco, e 

aproveitamento da orla da praia e portuária, assim como é o 

caso, dentre muitas outras edificações visitadas, do estádio 

Centenário de Juan Antonio Scasso, construído em 1929 

(Figura 2.6.d-e), o edifício Juncal de Julio Vilamajó, projetado 

em 1936; o edifício El Pilar, projetado em Montevidéu no ano 

de 1957 por Adolfo Sommer Smith e Luis Garcia Pardo; o 

Urnario de Montevidéu, projetado em 1960 por Nelson 

Bayardo; a Cooperativa Vicman, projetada em 1970 por Alfredo 

Nebel Farini; o edifício sede da FADU, projetado em 1948 por 

Mario Muccinelli e Roman Fresnedo Siri; e o Parque Rodo, 

projetado no final do século XIX pelos arquitetos franceses 

Carlos Thays e Carlos Racine. 

País 
 

Cidade Obras Visitadas Data 

Brasil Porto Alegre Hipódromo do Cristal, 1951 
 

Janeiro de 2018 

Edifício Esplanada, 1952 
 

Palácio da Justica, 1953 
 

Auditorio Araujo Viana, 1960 
 

Edifício FAM, 1967 
 

CEASA Porto Alegre, 1968 
 

Total: 6 

Tabela 2.4. Relação de Visitações in-loco no Brasil para a presente tese de 
doutoramento. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 diagrama. 2019. 

 

A exploração mais aprofundada da obra de Dieste 

realizada no Brasil ocorreu em 2018 com a visita a Porto 

Alegre. Nesta visita foram visitadas as seguintes obras (Tabela 

2.4), que por sua vez delinearam o trajeto realizado (Figura 

2.7): o CEASA de Porto Alegre, projeto de Eladio Dieste 

juntamente com Carlos M. Fayet e Claudio L. G. Araújo de 1968 

vencedor de concurso de ideias; Hipódromo do Cristal, projeto 

do uruguaio Roman Fresnedo Siri vencedor de concurso de 

ideias em 1951; o edifício Esplanada, também de Siri mas 

projetado em 1952; o Palácio da Justiça, de Carlos M. Fayet e 

Luis Corona em 1953; o auditório Araujo Viana, de  Carlos M.  

Fayet e Moacyr M. Marques em 1960; e o edifício FAM, de 
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Claudio L. G. Araújo, Carlos M. Fayet e Moacyr M. Marques em 

1967. 

  (a)  

    
(b)                                                     (c) 
 
Figura 2.7. (a) Mapa do Roteiro arquitetônico percorrido em Porto Alegre a 
partir do Aeroporto Internacional Salgado Filho, onde foram visitados 
edifícios que celebram a interação entre arquitetos Uruguaios e Gaúchos, 
como o caso da produção do edifício FAM (b) e o CEASA de Porto Alegre. 
Fonte: (a) GOOGLE. Disponível em: < https://www.google.com.br/maps/dir/ 
>. Acesso em 20 jul. 2018; (b) BARBOSA, L. J. M. 1 fotografia. 2015. 
Disponível em: < 
https://www.flickr.com/photos/93256055@N00/20038471425>. Acesso em: 
18 fev. 2020. (c) MELACHOS, F. C. 1 fotografia. 2018. 
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A leitura da tese de doutorado do Prof. Dr. Sergio Moacir Marques, assim como seu livro FAM (2016), relatando o legado de 

seu escritório, e o livro Arquiteturas Cisplatinas: Roman Fresnedo Siri e Eladio Dieste em  Porto Alegre, de Carlos Eduardo Comas, 

Anna Paula Canez e Glênio Vianna Bohrer (2004), foram fundamentais para o estabelecimento do roteiro de visitas a Porto Alegre 

pois estabeleceram o pano de fundo para a atuação de Eladio Dieste no Brasil. A análise do trabalho do uruguaio Roman F. Siri 

neste contexto é muito importante, pois sua participação no concurso do Hipódromo do Cristal inaugurou um novo período de 

interação entre a arquitetura gaúcha e a uruguaia, de modo a facilitar a entrada de seus conterrâneos no nicho da arquitetura gaúcha 

(COMAS, CANEZ, BOHRER, 2004).

A atuação conjunta de Dieste com os arquitetos gaúchos da Equipe de Arquitetos abriu a possibilidade da verificação de 

eventuais alterações de geometria e construtivas em sua obra em território nacional, assim como estabelece o precedente para a 

busca de seus projetos não construídos no Brasil. O próprio elencamento de Anderson (2004) sugerem projetos de Dieste realizados, 

porém não construídos no Ceará e no Mato Grosso. O cruzamento das bases de dados de Anderson (2004) com de Giovannardi ( 

2017) permitiu constatar que estes projetos foram de fatos construídos, porem seus desenhos não foram obtidos a tempo do término 

desta pesquisa.  

Assim sendo, o destaque desta visita certamente foi o contato com o principal exemplar de Abóbadas Gaussianas construído 

no Brasil, o CEASA de Porto Alegre (Figura 2.7.c), que por sua vez suscitou contato posterior com o Arquiteto e Professor Doutor 

Sergio Marques, titular do escritório gaúcho MooMAA (Moojen & Marques Arquitetos Associados). De acordo com Marques (2016), 

Eladio Dieste desenvolveu a solução estrutural da cobertura do CEASA de Porto Alegre a partir da arquitetura proposta por Claudio 

Luis Araujo e Carlos Maximiliano Fayet, os seguintes projetos além do CEASA: 

1. Matadouro Frigorifico Cooperativa Rural Alegretense 

a. Localização: Alegrete – RS 
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b. Ano: 1974 

a. Participação de Dieste: Concepção e cálculo da cobertura. 

2. Memphis S. A. Industrial 

a. Localização: Porto Alegre– RS 

b. Ano: 1976 

c. Participação de Dieste: Consultoria de Engenharia Civil. 

3. Pavilhão para o Campus da Cientec – Fundação de Ciências e Tecnologia 

a. Localização: Gravataí – RS 

b. Ano: 1989 

c. Participação de Dieste: Concepção e cálculo da cobertura. 

Em função de limitações logísticas e de recursos, estes projetos não foram visitados a tempo do término da pesquisa, mas 

estas obras foram contempladas na análise do conjunto da obra do engenheiro uruguaio. As limitações de informações e obtenção 

de desenhos técnicos acerca do atual estado de conservação das obras argentinas de Eladio Dieste, e a constatação de demolições 

e incongruências em suas localizações elencadas no acervo de Giovannardi (2007) foram um fator que direcionaram os escassos 

recursos desta pesquisa para visitações mais aprofundadas em Brasil, Espanha, e Uruguai ao invés de uma aventura incerta em 

busca das obras de Eladio Dieste na região metropolitana de Buenos Aires.  
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2.2. Critérios de seleção dos estudos de caso 

 

 A seleção dos estudos de caso foi feita a partir do levantamento inicial das 247 obras projetadas e construídas por Eladio 

Dieste em suas quatro principal tipologias estruturais principais: Abóbadas autoportantes, Abóbadas gaussianas, superfícies 

regradas e lâminas dobradas, e torres e reservatórios. Tal qual demonstrado na base teórica desta pesquisa, o cruzamento dos 

levantamentos de Giovannardi (2017), Torrecillas e Pérez (1996), e Anderson (2004) indicou que as obras de Dieste podem ter 

tipologias estruturais secundárias. Por exemplo, a Igreja de Cristo Obrero é primariamente referida como uma obra estruturada em 

superfícies regradas com lâminas dobradas, mas com sua cobertura, ou estrutura complementar, estruturada em Abóbadas 

Gaussianas descontínuas.   

Tal como já apresentado na seção 1.5. - Tipologias estruturais: as Abóbadas gaussianas, da totalidade de 247 obras de 

Dieste, 51 são estruturadas primariamente por Abóbadas gaussianas, e 45 das 51 Abóbadas Gaussianas são descontínuas (Figura 

2.8 a-b), o objeto de estudo desta pesquisa. Entretanto, também é necessário levar em conta que existem 5 projetos estruturados 

primariamente como “superfícies regradas com lâminas dobradas”, sendo que apenas uma destas apresenta cobertura estrutura 

como Abóbadas gaussiana descontínua (Figura 2.8 c-d). Se levados em conta os números da Figura 2.8, o total de obras contendo 

Abóbadas Gaussianas tanto em edifícios cuja classificação estrutural é de fato Abóbadas Gaussianas quanto superfícies regradas 

e lâminas dobradas sobre para 56 (Figura 2.9 a-b), sendo que 46 destas 45 obras são Abóbadas Gaussianas descontínuas (Figura 

2.9 c-d), objeto de estudo desta pesquisa.  
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a                                                                                                                                  b  
 

           
c                                                                                                                                  d 
 
Figura 2.8. (a) Tabela da quantificação de Abóbadas Gaussianas descontínuas e contínuas em obras cuja classificação estrutural primaria é Abóbadas 
Gaussianas e (b) gráfico de barras correspondente. (c) Tabela da quantificação de Abóbadas Gaussianas descontínuas e contínuas em obras cuja 
classificação estrutural primaria é superfícies regradas e lâminas dobradas e (d) gráfico de barras correspondente. 
Fonte: (a; c) MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019; (b; d) MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2019. 
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 a                                                                                                                        b 
 

                                               
c                                                                                                                         d 
  
Figura 2.9. (a) Tabela de distribuição de Abóbadas Gaussianas em obras cuja classificação estrutural primaria é ambas Abóbadas Gaussianas e superfícies 
regradas e lâminas dobradas e (b) gráfico de barras correspondente. (c) Tabela da quantificação de Abóbadas Gaussianas descontínuas e contínuas em 
obras cuja classificação estrutural primaria é ambas Abóbadas Gaussianas e superfícies regradas e lâminas dobradas (b) gráfico de barras correspondente. 
(c) Tabela da quantificação de Abóbadas gaussianas. 
Fonte: (a; c) MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019; (b; d) MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2019. 
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Logo, a interpretação das Figuras 2.8 e 2.9 indica que o número máximo de estudos de caso para esta pesquisa seriam as 

46 obras projetadas e construídas por Eladio Dieste com coberturas estruturadas como Abóbadas Gaussianas descontínuas. 

Entretanto, a utilização da totalidade das obras estruturadas como Abóbadas Gaussianas descontínuas apenas ocorreria em 

condições perfeitas onde fossem obtidos todos os desenhos construtivos referentes a geometrização de suas coberturas. Portanto, 

foi feita uma triagem todos os desenhos obtidos nas visitas in-loco realizadas nesta pesquisa de doutoramento.  

A triagem dos desenhos obtidos teve como critério inicial sua separação de acordo com as quatro tipologias estruturais 

elencadas pelo próprio Dieste em Eladio Dieste 1943-1996 (1996): Abóbadas Autoportantes, Abóbadas Guassianas, Superfícies 

regradas e lâminas dobradas, e reservatórios e torres, além da categoria dos Silos Horizontais proposta por Pedreschi (2000) e por 

obras não identificadas classificadas como “Outros” (Figura 2.10 a-b). Nesta triagem inicial nota-se uma clara predominância de 

desenhos de obras pertencentes a tipologia estrutural das Abóbadas gaussianas, totalizando 24 das 46 obras, ou 53 % do total 

(Figura 2.10 a-b). Estes números contrastam com a obra de Dieste, onde houve a predominância de projetos e construções 

estruturados em Abóbadas autoportantes (Figura 2.10 c-d), e reforçam a adoção das Abóbadas Gaussianas enquanto objeto de 

estudo em função da abundância de Fontes primarias correlatas obtidas.  
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 a                                                                    b 
 

      
c                                                                     d 
Figura 2.10. (a) Tabela de distribuição de desenhos originais levantados por tipologia estrutural e (b) gráfico de barras correspondente. (c) Tabela de 
distribuição da totalidade de obras de Eladio Dieste por tipologia estrutural e (d) gráfico de barras correspondente. 
Fonte: (a; c) MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019; (b; d) MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2019. 
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Tendo em vista que o objeto de pesquisa são as Abóbadas Gaussianas descontínuas, a próxima etapa de triagem foi 

justamente identificar a presença de Abóbadas Gaussianas descontínuas nas obras cujos desenhos foram levantados. A Figura 2.11 

revela que dentre os desenhos obtidos, constam 22 obras contendo Abóbadas Gaussianas descontínuas, sendo 21 destas 

estruturalmente classificadas como Abóbadas Gaussianas e 1 destas classificada na categoria das superfícies regradas e lâminas 

dobradas. Posteriormente, os desenhos agrupados por projeto, de modo a verificar a presença de desenhos de implantação e 

situação urbanística, plantas, cortes, elevações, detalhes construtivos, e outros tipos de desenhos (Figura 2.12). Na Figura 2.12 

nota-se uma predominância de plantas, cortes e detalhes construtivos dentre as Fontes primarias de projetos contendo Abóbadas 

Gaussianas descontínuas levantadas.  

 

Figura 2.11: Tabela ilustrando a quantificação de obras contendo Abóbadas 
Gaussianas descontínuas em obras estruturalmente classificadas como 
Abóbadas Gaussianas e superfícies regradas e lâminas dobradas, dentre 
as obras cujos desenhos foram levantados. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 

 

Já a Figura 2.13 se propõem ilustrar o total de obras contendo quantidade razoável de desenhos técnicos elencados na Figura 

2.12. Foram considerados projetos com maior quantidade de desenhos aqueles contendo jogos completos de plantas, cortes, 

elevações e detalhes construtivos. A Figura 2.13 revela que 14 das 22 das obras, ou 64% apresentam quantidade razoável de 

desenhos técnicos a disposição para análise.  
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   a 
 

   b 
Figura 2.12 (a) Tabela ilustrando a quantificação de obras contendo Abóbadas Gaussianas descontínuas de acordo com tipo de desenho técnico e (b) gráfico 
de barras correspondente.  
Fonte: (a) MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019; (b) MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2019. 
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 a 
 

   b 
 
Figura 2.13. (a) Tabela com o total de obras contendo quantidade razoável de desenhos técnicos e (b) gráfico de barras correspondente.  
Fonte: (a) MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019; (b) MELACHOS, F. C. 1 gráfico. 2019. 
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Figura 2.14. Exemplo de “Prancha de Geometria de Abóbada” referente ao Depósito Portuário Júlio Herrera y Orbes, projeto construído em 1976 na cidade de 
Montevidéu, Uruguai. 
Fonte: Acervo UDELAR. 1 prancha. 2017. 
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O levantamento teórico desta pesquisa demonstrou que o engenheiro Eladio Dieste realizava o translado da geometria das 

Abóbadas Gaussianas descontínuas do processo de cálculo ao canteiro por meio das pranchas de geometria das Abóbadas (Figura 

2.14). A interpretação destas “Pranchas de geometria da abóbada” será devidamente abordada na seção 2.3. Redesenho das seções 

transversais e longitudinais. Assim sendo, os 14 projetos restantes na Figura 2.13 foram submetidos a verificação da presença destas 

pranchas de geometria das Abóbadas em seu jogo de desenhos. A Tabela 2.5 ilustra os resultados desta nova triagem, resultando 

em um número de nove projetos contendo jogos de desenhos com pranchas de geometria das Abóbadas, que, portanto, estão 

qualificados para serem os estudos de caso da presente tese de doutoramento.  

 
Tabela 2.5. Quantificação de obras com “Prancha de Geometria de Abóbada” dentre as obras dos desenhos levantados durante a pesquisa.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019. 

 

Os projetos quantificados na Tabela 2.5 dizem respeito a listagem abaixo, ordenados cronologicamente pela data de sua 

construção, e constituem os estudos de caso da presente tese de doutoramento: 

1 - Fábrica Caputto, Salto, 1972 

2 - Depósito Portuário, Montevidéu, 1979 

3 - Galpão Ferrando, Montevidéu, 1980 



182 
 

4 - Fábrica de Tabaco, Montevidéu, 1980 

5 - Colégio Hermanos Maristas, Montevidéu, 1981 

6 - Galpão de Palenga, Montevidéu, 1981 

7 - Cin Cel Cur, Montevidéu, 1987 

8 - Galpão Frai Marcus, Montevidéu, 1989 

9 - Galpão de Lãs Piedra Alta, Trindad, 1989 

Resumidamente, os critérios elencados para a seleção dos estudos de caso acima foram os seguintes: 

1. Estruturação da obra abóbada gaussiana descontinua, independente da obra ser classificada como abóbada gaussiana ou 

superfície regrada e lâmina regrada; 

2. Presença de quantidade razoável de jogos de desenhos técnicos; 

3. Disponibilidade da “Prancha de Geometria das Abóbadas”. 

Esta seção se encerra com o elencamento das fichas de catálogo dos estudos de caso selecionados para análise na presente 

pesquisa, tal como pode ser verificado nas próximas páginas.  
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ESTUDO DE CASO 1:                                                                                                   FÁBRICA CAPUTTO                                                           

Data do Projeto:1971                         Data de Construção: 1971-1972           Autoria: Eladio Dieste (Projeto e Construção)                                                           
 
Localização: Avenida Enrique Amorim sem número, Salto 50000, Uruguai.                 Uso: Galpão Agrícola 
 
Tipologia Estrutural Primária: Abóbada Gaussiana               Tipologia Estrutural Complementar: Abóbada Gaussiana Descontínua       
 
Vão Longitudinal (Abóbada Gaussiana): 43,94 metros                    Flecha Longitudinal Máxima: 4,19 metros 
 
Vão Transversal (Abóbada Gaussiana): 6,00 metros                           Flecha Transversal Máxima:  2,25 metros        
                                   

      
a                                    b                                                                   
      
Figura  2.15: (a) Tomada externa, (b) prancha de desenhos técnicos da Fábrica Caputto 
Fonte:  (a) ACERVO GIOVANNARDI. Disponível em: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Acesso em: 24 jul. 2018; (b-c) Acervo 
DIESTE & MONTAÑEZ. 1 desenho, 2017. 
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ESTUDO DE CASO 2:                                                                   DEPÓSITO PORTUÁRIO (DEPÓSITO JULIO HERRERA Y ORBES)                                                           

Data do Projeto:1976   Data de Construção: outubro de 1977 até maio de 1979  Autoria: Eladio Dieste (Projeto e Construção)                                                           
 
Localização: Rambla 25 de Agosto de 1825 entre Zabala y Solís, Montevidéu 11000, Uruguai.                           Uso: Galpão Portuário 
 
Tipologia Estrutural Primária: Abóbada Gaussiana                           Tipologia Estrutural Complementar: Abóbada Gaussiana Descontínua       
 
Vão Longitudinal (Abóbada Gaussiana): 50,00 metros (o maior já construído por Dieste)                                      Flecha Longitudinal Máxima: 4,31 metros 
 
Vão Transversal (Abóbada Gaussiana): 5,68 metros                                                                    Flecha Transversal Máxima:  2,20 metros        
                                   

        
a.                                                                                                                  b. 
 
Figura  2.16: (a) Tomada externa e (b) Prancha de plantas, cortes e elevações do Deposito Portuário de Montevideo. 
Fonte:  (a) DEPÓSITOS MONTEVIDÉU. Disponível em: <http://www.DepósitosMontevidéu.com.uy/Dieste.php>. Acesso em: 24 jul. 2018; (b) Acervo DIESTE 
& MONTAÑEZ. 1 desenho, 2017.
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ESTUDO DE CASO 3:                                                                             GALPÃO FERRANDO                                                           

Data do Projeto:1979   Data de Construção: 1979-1980  Autoria: Eladio Dieste (Projeto e Construção)                                                           
 
Localização: Rambla 25 de Agosto de 1825 entre Zabala y Solís, Montevidéu 11000, Uruguai.                      Uso: Indústria Metalúrgica 
 
Tipologia Estrutural Primária: Abóbada Gaussiana               Tipologia Estrutural Complementar: Abóbada Gaussiana Descontínua       
 
Vão Longitudinal (Abóbada Gaussiana): 27,40 metros                   Flecha Longitudinal Máxima: 2,39 metros 
 
Vão Transversal (Abóbada Gaussiana): 5,00 metros                       Flecha Transversal Máxima:  1,95 metros        
                                   

        
a.                                       b                                                                                           c 
 
Figura  2.17: (a) Tomada interna e (b) Prancha de cortes e (c) planta do pavimento térreo do Galpão Ferrando. 
Fonte:  (a) ACERVO GIOVANNARDI. Disponível em: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Acesso em: 24 jul. 2018; (b-c) Acervo 
DIESTE & MONTAÑEZ. 1 desenho, 2017.
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ESTUDO DE CASO 4:                                                                            FÁBRICA DE TABACO                                                           

Data do Projeto:1980                         Data de Construção: 1980-1981           Autoria: Eladio Dieste (Projeto e Construção)                                                           
 
Localização: Mirungá  6505, Montevidéu 12800, Uruguai.                  Uso: Indústria de Tabaco 
 
Tipologia Estrutural Primária: Abóbada Gaussiana               Tipologia Estrutural Complementar: Abóbada Gaussiana Descontínua       
 
Vão Longitudinal (Abóbada Gaussiana): 38,80 metros                    Flecha Longitudinal Máxima: 3,60 metros 
 
Vão Transversal (Abóbada Gaussiana): 6,00 metros                           Flecha Transversal Máxima:  2,35 metros        
                                   

     
a                   b                       c 
      
Figura  2.18: (a) Tomada externa, (b) prancha de desenhos técnicos, e (c) prancha da planta do pavimento térreo da Fábrica de Tabaco. 
Fonte:  (a) ACERVO GIOVANNARDI. Disponível em: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Acesso em: 24 jul. 2018; (b-c) Acervo 
DIESTE & MONTAÑEZ. 1 desenho, 2017.
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ESTUDO DE CASO 5:                                                                           COLÉGIO HERMANOS MARISTAS                                                           

Data do Projeto:1981                         Data de Construção: 1982                      Autoria: Eladio Dieste (Projeto e Construção)                                                           
 
Localização: Avenida 8 de Octubre  2977, Montevidéu 11600, Uruguai.                       Uso: Ginásio Poliesportivo 
 
Tipologia Estrutural Primária: Abóbada Gaussiana               Tipologia Estrutural Complementar: Abóbada Gaussiana Descontínua       
 
Vão Longitudinal (Abóbada Gaussiana): 20,40 metros                    Flecha Longitudinal Máxima: 1,82 metros 
 
Vão Transversal (Abóbada Gaussiana): 5,00 metros                           Flecha Transversal Máxima:  1,58 metros        
                                   

        
a                   b                       c 
      
Figura  2.19: (a) Tomada externa, (b) prancha de desenhos técnicos, e (c) prancha da planta do pavimento térreo do Colégio Hermanos Maristas.  
Fonte:  (a) ACERVO GIOVANNARDI. Disponível em: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Acesso em: 24 jul. 2018; (b-c) Acervo 
DIESTE & MONTAÑEZ. 1 desenho, 2017. 
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ESTUDO DE CASO 6:                                                                                                   GALPÃO PALENGA                                                           

Data do Projeto:1981                         Data de Construção: 1982                      Autoria: Eladio Dieste (Projeto e Construção)                                                           
 
Localização: Emancipación 4700, Montevidéu 11900, Uruguai.                                    Uso: Galpão de Construção Civil 
 
Tipologia Estrutural Primária: Abóbada Gaussiana               Tipologia Estrutural Complementar: Abóbada Gaussiana Descontínua       
 
Vão Longitudinal (Abóbada Gaussiana): 37,50 metros                    Flecha Longitudinal Máxima: 3,51 metros 
 
Vão Transversal (Abóbada Gaussiana): 6,25 metros                           Flecha Transversal Máxima:  2,35 metros        
                                   

       
a                                         b                                                                  c 
      
Figura  2.20: (a) Tomada externa, (b) prancha de desenhos técnicos, e (c) prancha da planta do pavimento térreo do Galpão Palenga.  
Fonte:  (a) ACERVO GIOVANNARDI. Disponível em: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Acesso em: 24 jul. 2018; (b-c) Acervo 
DIESTE & MONTAÑEZ. 1 desenho, 2017. 
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ESTUDO DE CASO 7:                                                                                 CIN CEL CUR                                                           

Data do Projeto:1986    Data de Construção: 1987-1988           Autoria: Eladio Dieste (Projeto e Construção) 
 
Localização: Arribeños 3532, Montevidéu 12000, Uruguai.                                          Uso: Depósito Industrial 
  
Tipologia Estrutural Primária: Abóbada Gaussiana               Tipologia Estrutural Complementar: Abóbada Gaussiana Descontínua       
 
Vão Longitudinal (Abóbada Gaussiana): 22,72 metros                      Flecha Longitudinal Máxima: 2,60 metros 
 
Vão Transversal (Abóbada Gaussiana): 4,70 metros                          Flecha Transversal Máxima:  1,45 metros        
                                   

        
a                                                                             b                                                                                        c                                                                                              
 
Figura  2.21: (a) Tomada externa frontal e (b) posterior, (c) prancha desenhos técnicos do Galpão Cin Cel Cur. 
Fonte:  (a-b) ACERVO GIOVANNARDI. Disponível em: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Acesso em: 24 jul. 2018; (b) Acervo 
DIESTE & MONTAÑEZ. 1 desenho, 2017. 
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ESTUDO DE CASO 8:                                                                                          GALPÃO FRAY MARCOS                                                           

Data do Projeto:1986-1987                        Data de Construção: 1986-1987             Autoria: Eladio Dieste (Projeto e Construção)                                                           
 
Localização: Ruta 94, Fray Marcos, Departamento de Canelones, Uruguai.                 Uso: Galpão Agrícola 
 
Tipologia Estrutural Primária: Abóbada Gaussiana               Tipologia Estrutural Complementar: Abóbada Gaussiana Descontínua       
 
Vão Longitudinal (Abóbada Gaussiana): 22,60 metros                    Flecha Longitudinal Máxima: 3,24 metros 
 
Vão Transversal (Abóbada Gaussiana): 5,00 metros                           Flecha Transversal Máxima:  1,40 metros        
                                   

      
a                   b                                                                                   c 
      
Figura  2.22: (a) Tomada externa, (b) prancha de desenhos técnicos, e (c) prancha da planta do pavimento térreo do Galpão Fray Marcos.  
Fonte:  (a) ACERVO GIOVANNARDI. Disponível em: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Acesso em: 24 jul. 2018; (b-c) Acervo 
DIESTE & MONTAÑEZ. 1 desenho, 2017. 
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ESTUDO DE CASO 9:                                                                                GALPÃO DE LÃS PIEDRA ALTA 

Data do Projeto:1986-1987                        Data de Construção: 1986-1987             Autoria: Eladio Dieste (Projeto e Construção)                                                           
 
Localização: Zorilla de San Martin sem número, Camino A. Berrondo, Departamento de Florida, Uruguai.           Uso: Galpão Agrícola 
 
Tipologia Estrutural Primária: Abóbada Gaussiana               Tipologia Estrutural Complementar: Abóbada Gaussiana Descontínua       
 
Vão Longitudinal (Abóbada Gaussiana): 38,88 metros                    Flecha Longitudinal Máxima: 5,54 metros 
 
Vão Transversal (Abóbada Gaussiana): 5,00 metros                           Flecha Transversal Máxima:  1,88 metros        
                                   

     
a                     b                                                                                      c 
      
Figura  2.23: (a) Tomada externa, (b) prancha de desenhos técnicos, e (c) prancha da planta do pavimento térreo do Galpão de Lãs Piedra Alta  
Fonte:  (a) ACERVO GIOVANNARDI. Disponível em: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Accesso em: 24 jul. 2018; (b-c) Acervo 
DIESTE & MONTAÑEZ. 1 desenho, 2017. 
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2.3. Redesenho das seções transversais e longitudinais 

 

A extração e análise das relações geométricas presentes nas seções de Abóbada Gaussiana de Eladio Dieste se deu por 

somente em função da obtenção dos desenhos originais do engenheiro durante visita in-loco a seu escritório e UDELAR 

(Universidade de la República) em Montevidéu, tal qual descrito na seção 2.1 Visita das obras in-loco e a obtenção dos desenhos. 

A presente seção tem como objetivo estabelecer as premissas do redesenho das seções transversais e longitudinais dos estudos 

de caso, pois esta foi a primeira maneira de apreender a geometria do objeto de estudo e compreender as estratégias de transmissão 

da geometria do desenho para a obra por parte de Dieste.  

Tal qual mencionado na seção anterior, a geometria da cobertura dos estudos de caso está presente nas “Pranchas de 

Geometria da Abóbada” (Fig. 2.8), mas seu redesenho depende de sua interpretação correta.  Assim sendo, o reconhecimento das 

pranchas de geometria das abóbadas rendeu uma atenção especial em sua interpretação em função de sua aparente complexidade 

e importância para a comprovação da hipótese desta tese. Dentre a bibliográfica consultada, somente em Carvalho (2004) se 

propõem a explicar sua interpretação, porém não de maneira detalhada. Consequentemente, a interpretação destas pranchas se 

deu de maneira empírica. 

Nas pranchas de geometria tal qual exemplificadas na figura 2.6, os componentes geométricos das abóbadas se encontram 

divididos em três elementos principais: uma seção transversal da abóbada gaussiana em seu ponto mais alto, denominado por Dieste 

como “chave” (clave em espanhol) (Figura 2.24), e uma seção longitudinal da abóbada gaussiana no momento em que a seção 

transversal toca a coordenada 0 em seu eixo horizontal base (Figura 2.25), e uma tabela geral de distâncias e alturas referenciadas 

denominada “Geometria da Abóbada” (Tabela 2.6). 
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Figura 2.24. Aproximação da seção transversal da abóbada gaussiana em seu ponto mais alto, denominado por Dieste como chave na “Prancha de Geometria 
de Abóbada” referente ao Depósito Portuário Júlio Herrera y Orbes, projeto construído em 1976 na cidade de Montevidéu, Uruguai. 
Fonte: Acervo UDELAR. 1 prancha. 2017. 

 

A análise do desenho destas seções resultou em algumas constatações. Primeiramente, os pontos de curvatura mais 

acentuada das seções transversais de abóbada gaussiana descontínua (Figura 2.24), isto é, de maior angulação para com o eixo 
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horizontal onde constam as cotas, apresenta maior número de subdivisões. Este maior número de subdivisões se deve a 

necessidade de viabilizar a concordância dos elementos geométricos que constituem a seção de abóbada gaussiana. Também é 

importante ressaltar como as alturas estão referenciadas com base nestes pontos de construção de geometria. No caso da Figura 

2.24, estes pontos de construção de geometria são identificados pela sequência de letras “A-R”. Estas alturas, por sua vez, estão 

relacionadas com a distância acumulada de cada ponto para com o início da abóbada gaussiana, no ponto “A”, seguindo a lógica 

cartesiana, aumentando seus valores no eixo X da esquerda para a direita. 

 
Figura 2.25. Aproximação da seção longitudinal da abóbada gaussiana no momento em que a seção transversal toca a coordenada 0 no eixo X na “Prancha 
de Geometria de Abóbada” referente ao Depósito Portuário Júlio Herrera y Orbes, projeto construído em 1976 na cidade de Montevidéu, Uruguai. 
Fonte: Acervo UDELAR. 1 prancha. 2017. 
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Nas seções longitudinais de abóbada gaussiana descontínua (Figura 2.25), ilustram a seção da cobertura a partir do ponto 

“E” na seção transversal, justamente o ponto onde a altura para com o eixo horizontal base é 0,0 m. É importante deixar claro que 

este eixo horizontal base não está alinhado com o eixo superior das alvenarias laterais destas edificações. A cota de nível geral 

referente a posição deste eixo na edificação costuma figurar neste desenho, de modo que no caso da Figura 2.12 é de + 8,91 m. 

Nas seções longitudinais também é importante ressaltar que a seção é subdividida em segmentos de modo a viabilizar a 

construção de sua geometria em termos de desenho e de suas fôrmas no âmbito da execução. Nestes casos é possível observar 

intervalos muito mais regulares, e normalmente uniformes entre os elementos geométricos que compõem a seção, muito em função 

da suavidade da curva. Existem excentricidades no distanciamento entre os intervalos entre os segmentos, e estas se concentram 

no início e no fim da seção. Dentre o material gráfico analisado, ficou constatado que as excentricidades de distanciamento ao longo 

das seções analisadas são da ordem de 0,001 m a 0,002 m. 

Da mesma maneira que ocorre nas seções transversais, cada ponto de construção de geometria tem sua altura em relação 

ao eixo horizontal base referenciada em sua distância horizontal acumulada para com o ponto de início da seção. Este ponto de 

início é constituído do ponto de maior altura da seção, também conhecido como flecha. Por exemplo, na Figura 2.12 o ponto inicial 

“0” tem distância acumulada de 0,000 m e altura relativa ao eixo horizontal base de 4,307 m. Já o ponto “5” tem uma distância 

acumulada de 399,5 cm em relação ao ponto inicial “0” e altura relativa ao eixo horizontal base de 4,170 m.  

Como temos um maior número de subdivisões nas seções longitudinais, os pontos de construção de geometria são 

simbolizados por números ao invés de letras. A utilização de números ao invés de letras, permite o cruzamento dos pontos de 

construção de geometria das seções transversais e longitudinais nas “Tabelas de Geometria” (Tabela 2.6.). 
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Tabela 2.6. Aproximação tabela geral de distâncias e alturas referenciadas denominada “Geometria da Abóbada” na “Prancha de Geometria de Abóbada” 
referente ao Depósito Portuário Júlio Herrera y Orbes, projeto construído em 1976 na cidade de Montevidéu, Uruguai. Destaque em vermelho para 
demonstração de utilização da tabela: a seção transversal ao longo da coordenada longitudinal “7” terá altura de 1,031 metros na coordenada transversal “L”. 
Fonte: Acervo UDELAR. 1 prancha. 2017. Adaptado por Felipe Corres Melachos. 

 

Estas “Tabelas de Geometria” (Tabela 2.6) são fundamentais para a extração das relações geométricas das seções de 

abóbada gaussiana descontínuas justamente por prover uma justaposição das alturas dos pontos da seção transversal com cada 

eixo de seção longitudinal. Através desta tabela, é possível extrair as coordenadas que irão definir a geometria da abóbada 

gaussiana, possibilitando assim sua modelagem paramétrica com precisão. As alturas em cada ponto de construção geométrica da 
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Tabela 2.8 podem ser encontrados na coluna “0”, justamente pelo fato do eixo longitudinal “0” constituir a flecha da seção. Cada 

ponto de construção geométrica de “A-R” tem suas alturas determinadas pela coordenada longitudinal “0-28” na qual a seção se 

encontra. Por exemplo, a seção transversal ao longo da coordenada longitudinal “7” terá altura de 1,031 metros na coordenada 

transversal “L” (Tabela 2.6 – vermelho). 

Utilizou-se nesta pesquisa este procedimento de interpretação empírico das “Pranchas de Geometria” para o redesenho das 

seções transversais e longitudinais dos estudos de caso com precisão. O software de preferência para a operação foi o AutoCAD 

2017 em função da familiaridade do pesquisador com o mesmo, assim como a gratuidade de sua versão estudantil. A escolha de 

softwares BIM como o Revit e o ArchiCAD poderia ser interessante em função da geração de perspectivas e seções simultaneamente 

ao redesenho das plantas, mas o desenvolvimento nestas plataformas implicaria em detalhamento construtivo além do disponível 

nas pranchas obtidas.    

A primeira etapa deste redesenho foi a inserção dos pontos por meio das coordenadas da seção transversal chave de cada 

projeto em um arquivo separado por meio do comando “Point”, de modo que as coordenadas distancia acumulada e altura (Figura 

2.11) foram inseridas por como coordenadas “X” e “Y” neste comando (Figura 2.26-a). Estas coordenadas foram interpoladas por 

aproximação por meio do comando “spline” (Figura 2.26-b), se utilizando da função “Osnap” para se assegurar que este segmento 

de curvas estivesse conectando as coordenadas da maneira mais precisa possível.   

Na Figura 2.26 fica ilustrado o procedimento feito para o Deposito Portuário de Montevideo, de modo que posteriormente 

foram adicionadas as cotas para aferir as alturas e distancias acumuladas da seção transversal desta obra. O peso gráfico da seção 

transversal foi realçado em relação as cotas para melhor visualizar os resultados (Figura 2.26-c) e o mesmo procedimento foi 

realizado para a seção longitudinal do estudo de caso (Figura 2.26-d), assim como nas seções transversais e longitudinais dos 

demais estudos de caso tal como pode ser verificado no Capítulo 3 -  Resultados.  
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a.                                                                                               b. 

 
c.                                                                               d. 
 
Figura 2.26. Processo de redesenho no AutoCAD 2017 da seção transversal chave Deposito Portuário de Montevideo a partir da inserção das coordenadas 
das Pranchas de Geometria das Abóbadas (a) e interpolação por meio de splines (b). As curvas resultantes foram cotadas (c) e o procedimento foi repetido 
para as demais seções transversais e longitudinais (d) dos demais estudos de caso.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 4 desenhos. 2019. 

 

Todavia foram encontrados inúmeros erros de desenhos e imprecisões, especialmente no que diz respeito as cotas das 

seções nas pranchas de geometria, de modo que o redesenho das seções transversais e longitudinais foram feitos no CAD por meio 
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do comando Spline, de modo a dar início a exploração das singularidades das curvaturas destas seções. Logicamente, o redesenho 

destas seções foi uma mera aproximação.   

 

2.4. Análise da geometria constituinte da seção transversal 

 

A base teórica da pesquisa estabeleceu que a geometria constituinte da seção longitudinal das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas, entretanto notou-se uma lacuna na determinação da geometria constituinte da seção transversal das Abóbadas 

Gaussianas descontínuas. Assim sendo, na etapa seguinte da pesquisa foram conduzidas experimentações justamente no que diz 

respeito a análise da geometria constituinte da seção transversal do objeto de estudo. Partindo das imprecisões observadas nas 

tentativas iniciais de redesenho por meio do AutoCAD 2D, optou-se por realizar esta etapa do procedimento de pesquisa por meio 

da modelagem paramétrica se utilizando do software Rhinoceros 3D 6.0 associado ao Grasshopper 3D em função de sua afinidade 

e precisão para com geometrias complexas de dupla curvatura. 

A postura de Eladio Dieste frente a necessidade da utilização de meios construtivos alinhados a sua realidade social e 

econômica suscitou a intuição investigativa de se verificar possíveis caminhos da obtenção da geometria das seções de Abóbadas 

Gaussianas descontínuas por meio de segmentos de arcos de circunferência e reta, de modo a diluir consideravelmente a 

complexidade de seu processo de concepção estrutural e projetual. Estes segmentos de arcos de circunferência e segmentos de 

reta seriam perfeitamente compatíveis com os instrumentos manuais de desenho a disposição do engenheiro Dieste em seu tempo 

de projetação.  
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O algoritmo concebido para esta primeira exploração está explicitado na Figura 2.27, referente ao Deposito Portuário de 

Montevideo, de modo que ficou subdividido em duas etapas principais: a construção da curva a partir dos pontos da prancha de 

geometria (Figura 2.27 – a-1; a-2) e a verificação da constituição da seção por segmentos de arcos de circunferência tangentes entre 

si (Figura 2.27 – b-1; b-2). Foram feitas em média cinco tentativas de verificação destas tangências para cada seção transversal 

central chave das Abóbadas Gaussianas descontínuas nos nove estudos de caso elencados, até reduzir ao máximo a quantidade 

de segmentos de arcos de circunferência tangentes entre si passíveis de constituir a seção em estudo.   

 Optou-se por iniciar as análises de estudo de caso com o Depósito do Porto de Montevidéu justamente por este ser o maior 

vão em abóbada gaussiana descontínua produzido por Eladio Dieste, com aproximadamente 50 metros de extensão. Inicialmente, 

todas as coordenadas de altura e distâncias acumuladas da seção transversal de abóbada gaussiana chave descontínua listadas 

na Figura 2.24 foram lançadas isoladamente por meio da ferramenta panel. Estas coordenadas, por sua vez, foram unidas em um 

único ponto por meio da ferramenta Construct Points (Figura 2.27 – a-1). Algo importante de ser mencionado é o fato de que o 

Construct Points apresenta como inputs valores de X, Y e Z. De tal sorte a se assegurar que a geometria resultante deste modelo 

estivesse alinhada com a vista Frontal no Rhinoceros 3D, os valores referentes às distâncias acumuladas foram alocados no eixo X, 

ao passo que os valores referentes a altura foram alocados no eixo Z. O eixo Y foi mantido zerado em todos os outros pontos para 

respeitar a centralidade do eixo “0” na geometria da seção em estudo. Este procedimento foi repetido para todos os pontos de 

construção geométrica “A-R” da seção transversal da abóbada gaussiana descontínua em análise. Todos os pontos resultantes da 

utilização da ferramenta “Construct Points” para cada coordenada foram unidos por meio da ferramenta Interpolate e deram origem 

a curva da seção em análise (Figura 2.27 – a-2). 
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Figura 2.27. Algoritmo de verificação da geometria constituinte da seção transversal das Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste em suas etapas principais: 
utilização do construct points (a-1) para construir a curva (a-2), e desconstruct arc (b-1) e verificação de tangências (b-2) na curva. 
Fonte: MELACHOS, Felipe. 2018. 1 Algoritmo. 

Para a sequência de trabalho, os pontos e a linha fruto da interpolação gerados no Grasshopper 3D (Figura 2.27 – A- 2), foram 

copiados ao Rhinoceros 3D por meio do comando Bake. Estes pontos foram utilizados como referência para a construção de 

segmentos de arcos de circunferência tangentes entre si com o comando Arc > Extension, relacionando os pontos de construção de 

geometria “B” e “C” com a curva existente (Figura 2.28 – a).  A seguir, o arco de circunferência resultante foi incorporado no parâmetro 
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arc no Grasshopper 3D (Figura 2.28 – b) de modo a permitir visualização de suas tangências com os demais segmentos de arco de 

circunferência a serem gerados. Através do parâmetro Desconstruct Arc (Figura 2.28 – b; Figura 2.27 – b – 1),  foram gerados 

segmentos de reta que ligam os extremos do arco resultante ao centro de sua circunferência correspondente (Figura 2.28 -  c). Este 

mesmo procedimento de geração de segmentos de arco de circunferência tangentes entre si no Rhinoceros 3D,  e de visualização 

de tangências com o Grasshopper 3D foi utilizado de modo experimental a extrair os segmentos de arcos de circunferência que 

constituem as seções transversais chave dos estudos de caso. 

   
a                                                               b                                                                                                 c 
 

  d 

Figura 2.28. (a) geração de segmento de arco de circunferência a partir da seção 
transversal do estudo de caso no Rhinoceros 3D; (b) importação e decomposição 
do segmento de arco de circunferência através do Grasshopper 3D; e visualização 
de resultado parcial (c) e completo (d) na interface do Rhinoceros 3D. 
Fonte: MELACHOS, Felipe. 2018. 1 Modelo GH. 

 
 

Retomando ao que foi dito no início desta seção, foram 

feitas em média cinco tentativas de verificação destas 

tangências para cada seção transversal central das Abóbadas 

Gaussianas descontínuas nos nove estudos de caso 

elencados, até reduzir ao máximo a quantidade de segmentos 
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de arcos de circunferência tangentes entre si passíveis de constituir a seção em estudo. Os critérios para se interromper estas 

tentativas sucessivas de refinamento dos modelos foram a detecção de situações onde a redução de segmentos de arcos de 

circunferência incorria em desalinhamento entre seus respectivos eixos de tangência. No caso da Figura 2.29, estão ilustrados a 

segunda (Figura 2.29 - a) e terceira (Figura 2.29 - b; c) tentativas de análise de geometria constituinte da seção transversal de 

abóbada gaussiana descontinua do Galpao Cin Cel Cur (Estudo de Caso n. 7). Adotou-se a tentativa 2 (Figura 2.29 -a)  como válida 

para análise, pois a tentativa 3 (Figura  2.29 – b) apresentou desalinhamento e sobreposição dos eixos de tangência  (Figura 2.29 – 

c) da ordem de 2 centímetros.  Diante dos resultados satisfatórios com a análise piloto apresentada nesta seção, o mesmo 

procedimento de análise foi adotado como método investigativo nas demais seções transversais no estudo de caso tal qual consta 

documentado no Capítulo 3 - Resultados. 

       
a                                                                            b                                                                        c 
Figura 2.29. Anaalise de geometria constituinte da secao transversal de abóbada gausissana descontinaa do Cine Cel Cur: (a) Segunda tentativa, adotada; (b) 
terceira tentativa, rejeitada em funcao do desalinhamento e sobreposicao dos eixos de tangencia dos segmentos de arco de circunferencia (c).  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Modelo. 2018. 
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2.5. Regressão polinomial das seções transversais e longitudinais 

 

Uma vez consolidado o entendimento das Pranchas de Geometria das Abóbadas (Figura 2.24 – 2.26) na seção 2.3. 

Redesenho das seções transversais e longitudinais, o software Microsoft Excel foi utilizado de maneira experimental para extrair 

possíveis equações geradoras das seções transversais e longitudinais chave das Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos 

de caso. Inicialmente os pontos oriundos da seção transversal da Figura 2.24 foram inseridos na forma de planilha conforme a Figura 

2.30. Os dados da Figura 2.30 dizem respeito ao Deposito Portuário de Montevideo de modo a dar sequência a linha de raciocínio 

deste capítulo. Estes dados foram transferidos para um gráfico de dispersão por meio da sequência de comandos “Inserir > Gráficos 

Recomendados > Gráfico de Dispersão”. A opção pelo gráfico de dispersão se deu justamente por esta tipologia de apresentação 

de dados nos possibilitar a comparação de pelo menos dois conjuntos de valores, sendo possível sua utilização para evidenciar 

relações entre conjuntos de valores.  

 

Figura 2.30. Geração de gráfico de dispersão através das coordenadas da 
seção transversal chave de abóbada gaussiana no eixo “0” referente ao 

Depósito Portuário de Montevideo, projeto construído em 1976 na cidade 
de Montevidéu, Uruguai. 
Fonte: MELACHOS, Felipe. 2018. 1 Arquivo XLSX. 
 
 

A seguir, foram utilizadas as ferramentas de análise de 

regressão linear e múltipla do próprio Microsoft Excel para 

realizar o ajuste de funções matemáticas aos dados obtidos.  

Ao clicar com o botão direito do mouse no gráfico obtido, foi 

selecionada a opção “Adicionar Linha de Tendência” (Figura 

2.31 - a). Este comando, por sua vez dá vazão a uma caixa de 
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diálogo que nos permite optar pela função matemática mais adequada para nosso caso (Figura 2.31-b), dentre outras funções 

matemáticas as quais podemos rejeitar em função de falta de precisão (Figura 2.31-c).  

    
a               b 

 
 

c                                                                                                               
 
Figura 2.31. Regressão polinomial da seção transversal de abóbada 
gaussiana descontínua no Microsoft Excel: (a) ferramenta adicionar linha 
de tendência; (b) escolha do tipo de linha de tendência adequado; e (c) 
descarte de linhas de tendências inadequadas.  
Fonte: MELACHOS, Felipe. 2018. 1 Arquivo XLSX. 
 

A adequação do modelo para com os dados é 

mensurada pelos testes de coeficiente de determinação (R²). 

Este coeficiente mede a precisão de um modelo pois 

representa a proporção do total de variações que é explicado 

pela regressão de y em x1, x2, ... xk, definido como R2 = SSR : 

SS Total. Nesta equação SSR representa a soma dos 

quadrados de regressão, isto é, a quantidade de variação 

explicada pelo uso da equação de regressão. Já o SS Total diz 

respeito ao total de quadrados de regressão (MENDENHALL; 

BEAVER; e BEAVER, 2006). 
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Entretanto, visualmente já é possível descartarmos algumas funções matemáticas. Nas Figuras 2.31-c é possível verificar 

como a função ajustada (linha pontilhada) está visivelmente distante da composição dos pontos no gráfico de dispersão. Esta primeira 

triagem visual descartou a possibilidade de regressão linear e regressão por polinômios de segundo grau, optando-se pela função 

polinomial de grau mais simples, o 3º, de acordo com o princípio da simplicidade (MENDENHALL; BEAVER; e BEAVER, 2006). 

No próprio menu da linha de tendência é possível habilitar a presença da equação e do fator de verificação R², decorrente do 

método dos mínimos quadrados, onde o valor de 1,00 significa um ajuste perfeito (CUSTÓDIO; ANDRADE; e AUGUSTO, 1996). No 

caso da regressão polinomial da seção transversal de abóbada gaussiana descontínua do Deposito Portuário de Montevideo, foi 

obtido o polinômio de terceiro grau ilustrado na Figura 2.32-a, com índice R² superior a 99%. No caso do mesmo procedimento 

aplicado a seção longitudinal do mesmo estudo de caso, foi obtido o polinômio de segundo grau ilustrado na Figura 2-32-b, com 

índice R² igual a 1. De acordo com Mendenhall; Beaver; e Beaver (2006), tais índices asseguram a precisão da regressão polinomial 

realizada. Assim sendo, o procedimento foi replicado para os demais estudos de caso tal qual será demonstrado no Capítulo 3 

Resultados.  

       
a                                                             b 
 
Figura 2.32. Regressão Polinomial no Microsoft Excel da Seção Transversal (a) e Seção Longitudinal (b) das Abóbadas Gaussianas descontínuas do Depósito 
Portuário de Montevideo.  
Fonte: MELACHOS, Felipe. 2018. 1 Arquivo XLSX. 
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2.6. Modelagem Paramétrica  
 

 

A regressão polinomial das seções transversais e longitudinais das Abóbadas Gaussianas dos estudos de caso rendeu 

polinômios de terceiro e segundo grau respectivamente. Estes polinômios foram utilizados para construir as seções chave e 

superfícies das coberturas dos estudos de caso por meio da modelagem paramétrica no Rhinoceros 3D 6.0 em associação ao 

Grasshopper 3D.  

Tal como comentado anteriormente neste capítulo, foi constatada uma lacuna no levantamento teórico da pesquisa acerca da 

geometria constituinte da seção transversal das Abóbadas Gaussianas descontínuas. Foram detectadas inclusive equiparações da 

seção transversal da abóbada gaussiana descontínua com uma senóide, tal qual feita por Bechthold (2008). Assim sendo, as 

experimentações com a modelagem paramétrica dos estudos de caso nesta pesquisa tiveram início com a comparação entre suas 

seções transversais e funções senóides de modo a verificar sua compatibilidade geométrica. Para tanto foi criado um algoritmo no 

Rhinoceros 3D 6.0 em associação ao Grasshopper 3D (Figura 2.33), que viabiliza a sobreposição da função senóide com as seções 

transversais chave dos estudos de caso elencados para este estudo, tanto isoladamente quanto simultaneamente. 

No algoritmo da Figura 2.33, cada retângulo verde corresponde ao código para uma das seções transversais chave dos 

estudos de caso, ao passo que o retângulo vermelho diz respeito ao código para a função do senóide utilizada como comparativo. 

Na Figura 2.34.a fica explicitado o processo de construção paramétrica da seção transversal chave de abóbada gaussiana 

descontínua. O processo de modelagem paramétrica se deu pelo estabelecimento de um domínio referente ao vão da seção 

transversal chave, 0 a 5.68 metros, no caso do Depósito Portuário de Montevidéu. A seguir foi feita a determinação do componente 

range a partir do domínio (referente ao vão) e a quantidade de pontos de determinação da geometria. Ambos estes valores foram 

extraídos da tabela de coordenadas na prancha geometria da abóbada referente a este estudo de caso (Figura 2.24-2.26; Tabela 
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2.6). Como no caso deste projeto temos 18 determinações geométricas na seção transversal, foram colocadas 18 entradas de 

domínio para a curva (Figura 2.24-2.26; Tabela 2.6).  

   
Figura 2.33. Algoritmo para geração das seções transversais das Abóbadas Gaussianas descontínuas (códigos destacados em verde), e sua sobreposição 
com função senóide (código em vermelho).  
Fonte: MELACHOS, Felipe. 2018. 1 modelo. 

 

 Na sequência, o componente range ao componente Expression, que permite a entrada de equações. As equações inseridas 

neste componente dizem respeito aos polinômios encontrados nas análises de regressão polinomial, cujo procedimento foi ilustrado 
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na seção 2.5. Regressão polinomial das seções transversais e longitudinais. Os resultados da equação foram colocados como input 

z do componente construct points, para que a variação de pontos resultante da equação faça a curva subir no eixo z e ser visível na 

interface / vista frontal do Rhinoceros 3D (Figura 4.23.c). Por fim conectamos estes pontos no componente interporlate, onde ocorre 

justamente a interpolação dos pontos gerados pela equação em uma curva (Figura 2.34-b). 

   
a               b 
 

    
c                d 

Figura 2.34: (a) Detalhe do algoritmo para geração das seções transversais chave das Abóbadas Gaussianas descontínuas do Depósito Portuário se fazendo 
valer do polinômio de 3º grau obtido anteriormente e (b) modelo de seção transversal, com pontos interpolados, resultante. (c) Detalhe do algoritmo para 
geração da função senóide e (d) sobreposição entre a seção transversal chave do Deposito Portuário e a função senóide (em amarelo). 
Fonte: MELACHOS, Felipe. 2018. 1 modelo. 
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O mesmo procedimento da Figura 2.34 (a-b) foi feito para as demais seções transversais chave dos estudos de caso (Figura 

2.33), assim como com função senóide em intervalos condizentes com as seções transversais analisadas (Figura 2.34-c). A ativação 

da visualização da senóide e do(s) estudo(s) de caso(s) a serem contemplados, permite sua justaposição no algoritmo a título de 

verificação das prerrogativas do estado da arte (Figura 2.34-d).  

Dominada a questão da modelagem paramétrica de seções a partir das equações obtidas por meio de regressão polinomial, 

o próximo passo foi a modelagem paramétrica da superfície da abóbada gaussiana descontínua como um todo. O algoritmo da 

modelagem da superfície da cobertura de abóbada gaussiana descontínua dos estudos de caso(Figura 2.35), também desenvolvido 

no Rhinoceros 3D 6.0  em associação com plugin Grasshopper 3D, pode ser dividido nas etapas descritas na Tabela 2.7. O algoritmo 

na Figura 2.35, e pormenorizado na Tabela 2.7, diz respeito ao Depósito Portuário de Montevideo.  

Segundo a Tabela 2.7, as etapas previstas na modelagem paramétrica dos estudos de caso são: 

1. Modelagem da seção transversal chave 

2. Modelagem de meia seção longitudinal chave  

3. Ajuste de flecha 

4. Guias verticais para controle 

5. Base para caixilharia 

6. Base para a superfície 

7. Modelagem de meio módulo de superfície 

8. Modelagem da superfície inteira 
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 a 

 b 
Figura 2.35: (a) Algoritmo concebido no Rhinoceros 3D 6.0 em associação ao Grasshopper 3D, com seus componentes agrupados por cor em função de seu 
produto de modelagem parcial e (b) diagramação conceitual destes agrupamentos cromáticos. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2019.  
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Tabela 2.7 – Detalhamento do algoritmo de modelagem paramétrica das Abóbadas Gaussianas descontínuas 
 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

 
1 – Modelagem da 
seção transversal 
chave 

 A  B 
 
2 – Modelagem de 
meia seção 
longitudinal chave  

 
C 

 D 

 E 
Tabela 2.7. Etapas de modelagem paramétrica das seções e cobertura de Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2019.  
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Tabela 2.7 – Detalhamento do algoritmo de modelagem paramétrica das Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 2 

 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

 
3 – Ajuste de flecha 

 
E 

 G H 
4 – Guias verticais 
para controle 

 

  
I 

J  
 
5 – Base para 
caixilharia 

 
K 
 

    
L                                  M 

Tabela 2.7. Etapas de modelagem paramétrica das seções e cobertura de Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso – Parte 2. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2019.  
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Tabela 2.7 – Detalhamento do algoritmo de modelagem paramétrica das Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 3 

 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

 
6 – Base para a 
superfície 

 
N 

 O 
7 - Modelagem de 
meio módulo de 
Superfície 

  
P 

  
Q                                             R 

Tabela 2.7. Etapas de modelagem paramétrica das seções e cobertura de Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso – Parte 3.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2019.  
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Tabela 2.7 – Detalhamento do algoritmo de modelagem paramétrica das Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 4 

 
 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

 
8 – Modelagem da 
superfície inteira 

 
S 

 T 

 U 
Tabela 2.7. Etapas de modelagem paramétrica das seções e cobertura de Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso – Parte 4.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2019.  
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A Tabela 2.7 ilustra cada uma das sete etapas de modelagem divididas em três colunas, sendo que na primeira coluna (à 

direita) consta o nome de cada etapa, na segunda coluna (ao centro) constam detalhes do algoritmo referente a cada etapa, e na 

terceira coluna (à esquerda) constam os produtos de modelagem resultantes de cada etapa. Cada etapa foi colorida de acordo com 

as cores utilizadas nos agrupamentos de componentes da Figura 2.35. 

A etapa 1 Modelagem da seção transversal chave da Tabela 2.7 se fez valer do mesmo algoritmo (Tabela 2.7 – a) de 

modelagem paramétrica demonstrado na Figura 2.34 -a, utilizado na comparação das seções transversais chave dos estudos de 

caso com curvas senóides. Consequentemente, o produto de modelagem desta etapa inicial (Tabela 2.7 - b) foi equivalente ao 

produto explicitado na Figura 2.34-b. Este mesmo procedimento de modelagem paramétrica também foi aplicado na modelagem de 

meia seção longitudinal chave dos estudos de caso na etapa 2 Modelagem de meia seção longitudinal chave (Tabela 2.7 – c). A 

modelagem de meia seção (Tabela 2.7 – d) ao invés da seção inteira seu deu porque os polinômios de 2º grau obtidos na regressão 

polinomial das pranchas de geometria das Abóbadas apresentam as alturas e distancias acumuladas de meia apenas seção 

longitudinal, tendo em vista que sua seção é simétrica com relação ao eixo Y (Figura 2.36). Na etapa 2 foram modeladas as meias 

seções longitudinais chave frontais e posteriores de um módulo de abóbada gaussiana (Tabela 2.7 – e), devidamente distanciadas 

pelas dimensões transversais do módulo (5,68 metros), de modo a demarcar a base do módulo e superfície para viabilizar as etapas 

subsequentes de modelagem paramétrica.  
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Figura 2.36: Meia seção longitudinal chave de abóbada gaussiana extraída da prancha de geometria da abóbada do Deposito Portuário de Montevideo. 
Fonte: Acervo UDELAR. 1 prancha. 2017.

A etapa seguinte, denominada  etapa 3 - Ajuste de flecha culminou no ajuste do posicionamento vertical da seção transversal 

chave do objeto de estudo com base na altura da seção longitudinal chave frontal (Tabela 2.7 – f – g). Esta movimentação se deu 

pelo componente move (Tabela 2.7 – e) associado o vetor de movimentação Z para que a seção subisse na vertical a distância entre 

necessária para o correto posicionamento das seções com relação a si mesmas.  

Tendo sido feito o ajuste da flecha, é possível determinar a posição da base para a caixilharia das seção longitudinais na 

etapa 5 Base para caixilharia, e  verificar sua posição com base nas cotas dos desenhos técnicos obtidos. Entretanto, o controle de 

precisão desta determinação de posição foi feito através da etapa 4 Guias verticais para controle. O produto de modelagem desta 

etapa do algoritmo é explicitado pelo seu título: guias verticais (Tabela 2.7 - j) para se certificar que a seção longitudinal chave 

estivesse alinhada tanto com o eixo central da seção transversal chave da cobertura quanto com as guias de determinação 



218 
 

geométrica estabelecidas nas pranchas de geometria das abóbadas. O detalhe do algoritmo referente a esta etapa (Tabela 2.7 – i) 

demonstra que o ponto inicial do eixo central da cobertura foi projetado no solo na coordenada 0,0,0, e foi movimentada de acordo 

com o vão transversal da cobertura com a ferramenta move. Esta operação resultou em dois pontos, que foram unidos mediante o 

componente line. A curva resultante do componente line foi dividida, de acordo com a quantidade de pontos de determinação 

geométrica das pranchas de geometria das abóbadas, por meio do componente Divide Curve. Estas divisões foram o ponto de 

partida das guias verticais de balizamento (Tabela 2.7 i - j). 

Tal como adiantado anteriormente, a etapa 5 – Base para caixilharia tem como produto a modelagem e posicionamento da 

curva que serve como base para as aberturas das Abóbadas Gaussianas descontínuas ao longo de suas seções longitudinais, 

abaixo de sua seção longitudinal frontal, e acima de sua seção longitudinal posterior. O detalhe do algoritmo correspondente a esta 

etapa de trabalho (Tabela 2.7 – k) revela que o processo se inicia com a decomposição da seção de catenária obtida anteriormente 

em seus pontos de início e fim, de modo que o ponto de fim foi isolado e movimentado em 44,74 m no eixo Y conforme a prancha 

de geometria das Abóbadas do Deposito Portuário de Montevideo (Figura 2.25). Logicamente, esta medida varia de acordo com 

cada estudo de caso pois se trata de projetos diferentes com dimensões diferentes. Posteriormente foi feita a interpolação da curva 

de catenária resultante, destacada em amarelo na Tabela 2.7 - L. Este arco foi transladado horizontalmente no eixo x de modo a 

delimitar o modulo estrutural da abóbada gaussiana, sempre se deixando reger pela projeção da flecha da seção transversal obtida 

anteriormente (Tabela 2.7 - m). 

Antes da execução da superfície da cobertura da abóbada gaussiana descontínua, foi necessária a determinação de sua base 

na etapa 6 Base para a superfície. O agrupamento de componentes correspondente a esta etapa do algoritmo (Tabela 2.7 - n) 

demonstra que esta etapa teve como objetivo gerar parte dos inputs necessários para a modelagem paramétrica da superfície com 

o componente EdgeSurface na etapa 7 Modelagem de meio módulo da superfície (Tabela 2.7 – p). Estes inputs correspondem 

justamente a base da projeção de meio módulo da superfície de cobertura da abóbada gaussiana descontínua (Tabela 2.7 – o), 

afinal foram modeladas meias seções longitudinais em função da configuração das pranchas de geometria das Abóbadas (Figura 
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2.36). A opção pela modelagem de meio módulo de cobertura também se deu para otimizar o tamanho do algoritmo necessário para 

sua geração.  

A Tabela 2.7 – n demonstra que a geração dos segmentos de reta que constituem o eixo longitudinal da base da projeção  foi 

feita por meio do componente line, de modo que seus inputs A e B correspondentes aos pontos de início e fim. A Tabela 2.7 – n 

também demonstra que a obtenção do segmento de reta correspondente ao eixo transversal interno foi resultante da união das 

projeções das seções longitudinais frontais e posterior do módulo modelado, ao passo que o eixo transversal externo foi obtido pela 

movementação do segmento de reta que compõem o eixo transversal interno ao longo do eixo y até o extremo do modulo estrutural 

(Tabela 2.7 – o). 

A geração da superfície de cobertura das Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso se deu através das duas 

etapas finais do algoritmo: 7 - Modelagem de meio módulo de Superfície e 8 – Modelagem da superfície inteira. Na etapa 7 - 

Modelagem de meio módulo de Superfície, logicamente e conforme explicitado anteriormente, foi modelado meio módulo de 

superfície de abóbada gaussiana descontínua. A aproximação dos componentes utilizados nesta etapa do algoritmo (Tabela 2.7 – 

p) revela que a superfície resultante (Tabela 2.7 – r) foi gerada pelo componente EdgeSurface. Este componente apresenta os inputs 

A-D, que dizem respeito as curvas que irão compor as arestas da superfície, pois o componente EdgeSurface gera as superfícies 

(surface em inglês) a partir de suas arestas ou bordas (edges em inglês). As curvas utilizadas como bordas da superfície foram 

reunidas em componentes genéricos de curve, e são constituídas pelas duas seções longitudinais do módulo estrutural (frontal e 

posterior), a seção chave transversal chave do módulo, e seu limite transversal final, que apesar de aparentar ser um segmento de 

reta é composto por uma spline de curvatura suave (Tabela 2.7 – q - r). 

Na etapa final do algoritmo de modelagem paramétrica do estudo de caso, etapa 8 Modelagem da superfície inteira, a 

superfície resultante da etapa anterior foi rebatida com relação a sua seção transversal chave ( inserida no Plano XZ) se utilizando 

do componente Mirror (Tabela 2.7 – s), obtendo-se um módulo estrutural inteiro de abóbada gaussiana descontínua (Tabela 2.7 – t) 
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que constituem a geometria em análises posteriores de seções e superfícies das abóbadas gaussianas. Posteriormente, foram 

utilizados os componentes series e move para movimentar os módulos de Abóbadas Gaussianas na quantidade e distancias 

condizente com cada projeto (Tabela 2.7 – s), formando assim a geometria da cobertura do estudo de caso como um todo (Tabela 

2.7 – u). 

 De modo a complementar a compreensão da geometria de cada estudo de caso, mas não como componente de análise dos 

estudos de caso nos procedimentos metodológicos da pesquisa, foram realizadas prototipagens de meios módulos de coberturas 

(Figura 2.37 – e - f) e das coberturas completas dos nove estudos de caso da pesquisa (Figura 2.38 – d). Cada meio módulo cobertura 

foi transladada ao Rhinoceros 3D 6.0 por meio do comando bake no Grasshopper 3D (Figura 2.37.a), para que pudessem ser 

preparadas para sua Fabricação Digital. Uma vez no Rhinoceros 3D (Figura 2.37 – b), o modelo foi escalonado em 10 vezes, já que 

foi gerado em milímetros no Grasshopper 3D e cada metade da cobertura será prototipada na escala 1:100 para caber no espaço 

físico da máquina de prototipagem utilizada no procedimento, a Felix 3.1 (Figura 2.37 – d). Ainda no Rhinoceros 3D 6.0, o modelo 

teve sua superfície extrudada em 2 centímetros por meio do comando ExtrudeSrf (Figura 2.37 - b), pois experiência previa com 

fabricação digital neste mesmo equipamento no Laboratório de Prototipagem da FAU Mackenzie demonstrou que espessuras 

inferiores a 2 centímetros perdem estabilidade durante o processo, incorrendo na perda da peça e do material utilizado. 
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a                                                                                            b                                                                           c 

   
d                                      e                                                                                            f 
  
Figura 2.37. Processo de fabricação digital dos meios módulos de cobertura dos estudos de caso. A superfície gerada no Grasshoper 3D foi transportada para 
o Rhinoceros 3D 6.0 por meio do comando Bake (a); no Rhinoceros 3D 6.0 (b), o modelo foi manipulado para viabilizar sua fabricação digital, e verificado no 
Simplify 3D (c) para otimizar o processo (d). O mesmo procedimento foi usado para ambos os lados de cada meio módulo estrutural (e-f). 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2018. 
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Os modelos de meio módulo de cobertura resultantes (Figura 2.37 – e – f) foram fixados em bases de Eucatex de 30 cm por 

15 cm, juntamente com um apoio de acrílico de 2 mm modelado no Rhinoceros 3D 6.0 com base na seção transversa chave de cada 

estudo de caso. Este modelo de acrílico foi usinado nas cortadoras a laser GLC-1060 da fabricante Glorystar, localizadas no  

Laboratório de Prototipagem Rápida da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Este 

mesmo processo foi utilizado para todos os nove estudos de caso, gerando ao todo 18 modelos de meio módulo de coberturas (2 

metades de cobertura para cada um dos 9 estudos de caso). Cada meio módulo teve tempo aproximado de fabricação digital entre 

5h34 minutos no caso de modelos menores como o Cine Cel Cur até 6h30 minutos como no caso do Depósito Portuário .  

 

     
a                                                      b                                                                 c                                                  d                                         
Figura 2.38. Fabricação Digital das coberturas completas dos estudos de caso: (a) manipulação do modelo no Rhinoceros 3D 6.0; (b) configurações para 
prototipagem no Simplify 3D; (c) processo de prototipagem e (d) resultado final. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 4 fotografias. 2018. 
 

A prototipagem da cobertura completa dos estudos de caso partiu dos modelos de meio módulos de cobertura exportados para o 

Rhinoceros 3D 6.0 com o comando bake (Figura 2.37 – a) demonstrado acima. Estes meios módulos foram espelhados com base 

em sua seção transversal chave, se utilizando do comando Mirror, de modo que os módulos completos de cobertura foram 

multiplicados e movimentados por meio do comando move, de acordo com a quantidade de módulos existentes, para então gerar a 

cobertura completa total dos estudos de caso (Figura 2.38 – a). No caso do Depósito Portuário de Montevidéu, por exemplo, os 
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cortes do projeto indicam a presença de 14 módulos de Abóbadas Gaussianas descontínuas. Por fim, o modelo foi escalonado se 

utilizando do comando scale com fator 0,5, de modo a adequar sua escala para 1:200. 

Projeto Divisões necessárias para a Fabricação digital 
das coberturas completas na escala 1:200 

Cine Cel Cur 1 única peça – impresso inteiro em 1:200 

Colégio Hermanos Maristas  1 única peça – impresso inteiro em 1:200 

Depósito Portuário 1ª metade – lado esquerdo 
1ª metade – lado direito 
2ª metade – lado esquerdo 
2ª metade – lado direito 

Fábrica Caputto 1ª metade – lado esquerdo 
1ª metade – lado direito 
2ª metade – lado esquerdo 
2ª metade – lado direito 

Fábrica Tabaco 1ª metade 
2ª metade 

Fábrica Ferrando 1ª metade 
2ª metade 

Frai Marcus 1ª metade 
2ª metade 

Galpao Palenga 1ª metade 
2ª metade 

Lanera – Piedra Alta 1º terço – esquerda 
1º terço – direita 
2º terço – esquerda 
2º terço – direita 
3º terço – esquerda 
3º terço - direita 

 
Tabela 2.8 Relação dos modelos fabricados digitalmente para fins de 
análise. Os projetos em verde já tiveram toda sua cobertura modelada, já 
os projetos destacados em amarelo tiveram a primeira metade concluída.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 24 modelos. 2018. 
 

Estes projetos foram inseridos no software da Felix 3.1, 

o Simplify3d (Figura 2.38 - b) e geraram o arquivo .stl a ser 

enviado para prototipagem na Felix 3.1 (Figura 2.38 – c). Os 

modelos foram repartidos de acordo com a tabela 2.8 de modo 

a caber na bandeja de fabricação da Felix 3.1 na escala 1:200. 

Os períodos de Fabricação Digital foram longos (Figura 2.38 - 

c) e variaram entre 6h20 e 12h00 horas, dependendo do 

tamanho do modelo. Os modelos maiores, aqueles que tiveram 

a necessidade de divisão em metades ou até mesmo terços 

foram justamente os que demoraram mais para serem 

executados, apresentando inclusive alguns defeitos no 

processo e exigindo a repetição de sua prototipagem.  

Algo importante de se constatar é que, tanto a 

Fabricação digital peças de meio módulo de cobertura quanto 

as peças de cobertura completa duraram aproximadamente 
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1/3 a mais do tempo previsto no software Simplify3D. De acordo com Affonso Orciuoli (informação verbal, 2018), fornecedor de 

impressoras 3d para os laboratórios de prototipagem da FAU-Mackenzie, a razão por esta extensão de prazo se dá pela maioria 

destas peças chegarem perto do limite vertical da bandeja da Felix 3.1.  

 

2.7. Análise Gaussiana das Superfícies 

 

O estado da arte acerca da geometria aplicada à análise de estruturas, explorado na seção 1.4 da base teórica desta tese 

doutoramento, demonstrou a importância da realização da análise  gaussiana em superfícies de geometria complexa para verificar 

a natureza de sua curvatura.   Assim sendo, a  etapa seguinte dos procedimentos metodológicos de análise dos estudos desta 

pesquisa compreende a análise gaussiana das superfícies dos modelos de Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de 

caso selecionados. 

Neste sentido, também foi criado um algoritmo (Figura 2.39 a; b; c) no Rhinoceros 3D 6.0 em associação com o Grasshopper 

3D para se realizar a análise gaussiana dos estudos de caso a partir dos meios módulos de superfícies estruturais gerados no  

algoritmo explicitado na seção anterior, 2.6. Modelagem Paramétrica (Figura 2.35; Tabela 2.7). Entretanto, optou-se por realizar a 

análise gaussiana  dos estudos de caso diretamente no Rhinoceros 3D 6.0 (Figura 2.39 – d; e; f) pela melhor visualização e Accesso 

aos resultados quantitativos da análise.  

O algoritmo gerado para análise gaussiana (Figura 2.39 a) divide a superfície gerada no algoritmo da seção anterior (Figura 

2.35; Tabela 2.7) em pontos por meio do componente Divide Surface (Figura 2.35 - b), uma vez que o coeficiente k é de fato 

identificado ponto a ponto. Os números de pontos nos eixos de coordenadas U e V são determinados a partir da quantidade de 

bovedillas em cada eixo do projeto. No caso do Depósito Portuário de Montevidéu, por exemplo, foram utilizados 43 pontos no eixo 

longitudinal da superfície. 
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A superfície gerada, assim como sua divisão de pontos, são utilizadas como inputs do parâmetro Surface Curvature, que tem 

como dois de seus outputs G, referente ao coeficiente k de curvatura gaussiana em cada um dos pontos preestabelecidos, e M, 

referente a curvatura média. Os valores resultantes do output G foram conectados ao componente gradient, para que possam ser 

visualizados por cores meio do componente custom preview (Figura 2.39 - c).  

       
a                                                                                                                                             b                                               c 

        
d                                                                                         e                                                                                                    f 

Figura 2.39: (a) Algoritmo para análise gaussiana dos estudos de caso no Rhinoceros 3D 6.0 em associação com o Grasshopper 3D; (b) pontos da superfície 
onde são mensurados os valores de k (c). (d) Procedimento de análise gaussiana diretamente no Rhinoceros 3D 6.0 e superfície resultante com clara 
explicitação cromática (e) e quantitativa de valores de k (f). 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 Modelos. 2019.  
 

Embora este algoritmo apresente os valores de k ponto a ponto como um aspecto positivo no âmbito da precisão, a 

visualização de seus resultados é insuficiente. A uniformização cromática dos resultados entre estudos de caso foi um desafio em 
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função da diferença de pontos na superfície, valores de k. A obtenção de valores máximos e mínimos de curvatura gaussiana e 

média também ocorre de maneira mais onerosa em termos de tempo.   

Assim sendo, também se experimentou o mesmo processo diretamente no Rhinoceros 3D 6.0, por meio da ferramenta de 

análise gaussiana deste software. Esta ferramenta é acionada por meio da sequência de comandos Analyze > Surface > Curvature 

Analysis (Figura 2.39 - d). Esta ferramenta funciona somente mediante o bake da superfície gerada no algoritmo da seção anterior 

(Figura 2.35; Tabela 2.7). Mediante o acionamento do comando Curvature Analysis, abre-se o painel da ferramenta, onde é possível 

escolher qual tipo de análise de curvatura se deseja ativar: análises gaussianas, de curvatura média, raios máximos e raios mínimos 

(Figura 2.39 - d). Este mesmo painel ilustra os valores de curvatura analisados, devidamente identificados em uma escala cromática. 

(Figura 2. 39 - f), que auxilia a interpretação do modelo resultante (Figura 2.39 – e). Tal qual indicado acima, optou-se pela análise 

gaussiana realizada diretamente no Rhinoceros 3D 6.0 como procedimento metodológico pois seus resultados têm visibilidade mais 

marcante que o modelo resultante do algoritmo no Grasshopper, seus resultados quantitativos são Accessíveis mais rapidamente, 

e a sequência de comandos explorado permite a realização de análise de curvatura adicionais, como curvatura média, com maior 

rapidez do que o verificado no algoritmo concebido para o mesmo propósito.  

Da mesma maneira que o estado da arte indicou a necessidade da realização de análises gaussianas nos estudos de caso 

desta pesquisa, o mesmo ocorre com a verificação de suas respectivas curvaturas médias. Assim sendo, o mesmo procedimento de 

análise de curvatura de superfícies diretamente no Rhinoceros 3D 6.0 também foi utilizado para a análise das curvaturas médias dos 

modelos de superfícies de Abóbadas guassianas descontínuas dos nove estudos de caso da presente tese de doutoramento.   

Também é importante ressaltar que a importação do módulo de cobertura do estudo de caso no Rhinoceros 3D 6.0 sem a 

execução de nenhuma análise de superfície como a análise gaussiana e a análise de curvatura média (Figura 2.40 – a), explicita as 

principais linhas de curvatura (Figura 2.40 – b) que constituem a geometria de modelagem da superfície do estudo de caso. Tal qual 
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visto na seção 1.4. - A geometria aplicada a análise de estruturas, as principais linhas de curvatura são importantes elementos de 

análise de superfícies geométricas complexas.  

   

Figura 2.40: Análise de curvatura média (a) e determinação das principais 
linhas de curvatura (b) do Depósito Portuário de Montevideo. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 algoritmo. 2019. 

a                                                         b 

 

2.8. Análise de Iluminância 

 
Uma das colocações mais marcantes feitas durante o exame de qualificação da presente tese de doutoramento foi sobre a 

necessidade de se refletir sobre as qualidades do espaço gerado pelo objeto de estudo desta pesquisa, as Abóbadas Gaussianas 

descontínuas projetadas e construídas por Eladio Dieste. Esta constitui uma colocação justa, afinal, se trata de um doutorado 

realizado na área de arquitetura e urbanismo. Também é importante ressaltar que o esgotamento da base teórica desta pesquisa no 

Capítulo 1 Fundamentação Teórica: Eladio Dieste, um engenheiro estrutural inovador e latino-americano, não indicou nenhuma 

análise já realizada acerca das qualidades ambientais do espaço gerado pelas Abóbadas Gaussianas descontínuas projetadas e 

construídas por Eladio Dieste.  

Tal qual adiantado no Capítulo 1 - Fundamentação Teórica: Eladio Dieste, um engenheiro estrutural inovador e latino-

americano, a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 estabelece que a iluminância é um dos parâmetros que asseguram o conforto visual 

de um ambiente de trabalho. Assim sendo, a etapa seguinte dos procedimentos metodológicos de análise dos estudos de caso é 

constituída da análise paramétrica dos índices de iluminância dos espaços internos resultantes da geometria das Abóbadas 
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Gaussianas descontínuas, de modo a verificar a qualidade arquitetônica do espaço resultante em termos de conforto ambiental 

lumínico.  

O algoritmo (Figura 2.41) desenvolvido para realizar a análise paramétrica de iluminância dos estudos de caso se utilizou do 

Rhinoceros 3D 6.0, em associação do Grasshopper 3D e seus plug-ins dedicados ao conforto ambiental: o Ladybug e o Honeybee. 

A Figura 2.40 agrupou os componentes utilizados no algoritmo em questão por cores com relação ao produto final de cada etapa de 

modelagem. A Tabela 2.9 por sua vez, ilustra as etapas de modelagem do algoritmo, aproximação da porção do algoritmo 

correspondente, e produto de modelagem correspondente. O algoritmo ilustrado na Figura 2.40 e pormenorizado na Tabela 2.9 

dizem respeito ao Deposito Portuário de Montevideo.  

O algoritmo ilustrado na Figura 2.41 e pormenorizado na Tabela 2.9 pode ser dividido nas seguintes etapas:  

 

1. Ativação dos plug-ins Honeybee e Ladybug 

2. Criação de HB Zones 

3. Localização 

4. Grid de Simulação 

5. Sunpath 

6. Janelas e aberturas – Verificação de HB Zones 

7. HB Surfaces – Janelas / Paredes / Cobertura / Piso 

8. Análise de iluminância 
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  a

 b                                                                                                                          
Figura 2.41: (a) Algoritmo concebido no Rhinoceros 3D 6.0 em associação ao Grasshopper 3D, Ladybug, e Honeybee, com seus componentes agrupados por 
cor em função de seu produto de modelagem parcial e (b) diagramação conceitual destes agrupamentos cromáticos. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2019.  
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Tabela 2.9 – Detalhamento do algoritmo de análise de iluminância das Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 1 
 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

 
1-Ativação dos 
plugins 
Honeybee & 
Ladybug 

 A 

  
Sem produto de modelagem 

 
2 – Criação das 
HB Zones  

 

 
B 

 C 

 D 
3 – Localização 

 E 

Sem produto de modelagem 

Tabela 2.9: Demonstração das etapas e resultados de modelagem do algoritmo de análise de iluminância dos estudos de caso – Parte 1. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2019. 
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Tabela 2.9 – Detalhamento do algoritmo de análise de iluminância das Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 2 
 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

 
4 – Grid de 
Simulação 

 F  G 
 
5 - Sunpath  

 H  I 
6 – Janelas e 
aberturas: 
verificação de 
HB Zones 

 J 
 

K 

Tabela 2.9: Demonstração das etapas e resultados de modelagem do algoritmo de análise de iluminância dos estudos de caso – Parte 2. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2019.  
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Tabela 2.9 – Detalhamento do algoritmo de análise de iluminância das Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 3 
 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

7 – HB Surfaces 

  
L                                                 M 

  
N                                                O 

 P  Q 

 R  S 
 
8 – Análise de 
Iluminância  

  T   U 

Tabela 2.9: Demonstração das etapas e resultados de modelagem do algoritmo de análise de iluminância dos estudos de caso – Parte 3. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2019.  
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O algoritmo em questão teve como início a etapa 1 Ativação dos plug-ins Honeybee e Ladybug, onde foram lançados os  

componentes iniciais mais atualizados do Honeybee e do Ladybug (Tabela 2.9 - a). No momento do desenvolvimento do algoritmo 

estes são o Ladybug versão 0.0.67 e o Honeybee versão 0.0.64 DEC_05_2018. A utilização destas versões atualizadas é importante 

para que os plug-ins funcionem corretamente. A comunidade de usuários destes plug-ins é muito proativa, de modo que estas 

versões atualizadas do plug-in possibilitaram seu funcionamento na análise de geometrias de dupla-curvatura, tal qual solicitado nos 

fóruns correlatos como o Discourse Ladybug Tools (2018). O usuário sabe que tudo está bem ao conectar um “panel” do Grasshopper 

3D em ambos os componentes iniciais e verificar as confirmações de conformidade operacional. 

Na etapa seguinte, etapa 2 – Criação de HB Zones, foram criadas as “HB – Zones”, ou “Honeybee Zones”, que nada mais 

são do que agrupamentos de elementos arquitetônicos do projeto em termos de propriedades térmicas, uso, condicionamento de ar, 

nomeação, e angulação máxima de cobertura.  O agrupamento de componentes referente a esta etapa (Tabela 2.9 – b) demonstra 

que o principal input do algoritmo é a geometria inicial da cobertura e vedações externas do estudo de caso sendo analisado, por 

meio do componente Brep. A geometria das vedações laterais dos breps iniciais dos estudos de caso foi modelada não 

parametricamente, isto é, foram modeladas geometricamente pelo Rhinoceros 3D 6.0 justamente por constituírem planos horizontais 

com poucas aberturas (Figura 2.42). Entretanto, a cobertura destes breps iniciais foi inserida no Rhinoceros 3D 6.0 a partir do 

Grasshopper 3D, oriunda da etapa 8 – Modelagem da superfície inteira do algoritmo pormenorizado na seção anterior (Tabela 2.7 – 

s; t; u). 

Posteriormente, o detalhe do algoritmo na etapa 2 – Criação de HB Zones (Tabela 2.9 – b), demonstra que os parâmetros 

solicitados de cada estudo de caso (uso do edifício; programa de necessidades; e inclinação máxima da cobertura) foram conectados 

ao componente principal desta etapa, o Honeybee_Masses2Zone. Este componente, por sua vez, gera um novo brep já dividido em 

zonas de acordo com as necessidades do plug-in, como elementos construtivos acima da superfície (Tabela 2.9 – c) e elementos 

construtivos abaixo da superfície (Tabela 2.9 -  d).  
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Figura 2.42: Brep inicial do algoritmo de análise de iluminância dos estudos 
de caso. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2019.  

 

A etapa 3  - Localização   lida justamente com a inserção dos parâmetros de georreferenciamento dos dados meteorológicos 

do estudo de caso.  O detalhe do algoritmo apresentado (Tabela 2.9 – e) demonstra que este procedimento  é feito com o componente 

Ladybug_Open EPW And STAT Weather Files, por onde se insere o link da base de dados contendo os dados meteorológicos da 

localização da obra em análise. Este componente depende da instalação do programa Energy Plus, contém uma base de dados 

climáticos de muitos locais do planeta (Figura 2.43), onde destaca-se a abundância de dados climáticos do Brasil (Figura 2.43, 

vermelho escuro) com relação ao restante do mundo.  

 

Figura 2.43: Mapa do banco de dados meteorológicos utilizados pelo plug-
in Ladybug. 
Fonte: LADYBUGTOOLS. Disponível em: 
<http://www.ladybug.tools/epwmap/>. Accesso em 10.06.2019. 
 

 

http://www.ladybug.tools/epwmap/
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Os dados de climáticos de cada estudo de caso incialmente foram inseridos nos agrupamentos de componentes das etapas 

4 Grid de Simulação e 5 – Sunpath. No agrupamento de componentes Grid de Simulação, o principal objetivo é o estabelecimento 

de uma malha que recebera a análise de insolação por meio do componente Honeybee_Grid Based Simulation (Tabela 2.9 – f).  

Este componente é alimentado geometria inicial do estudo de caso através do componente Deconstruct Brep, e resulta na 

geração de uma malha de dimensões parametrizadas embasada na planta da obra a ser analisada (Tabela 2.9 - g). Este 

agrupamento de componentes também é importante pois contém o mês, o dia e a hora a serem analisados, neste caso no solstício 

de verão, 21 de dezembro de 2018, ao meio dia de 21 de dezembro  (Tabela 2.9 – f). 

 Já na etapa 5 – Sunpath, os dados de localização foram inseridos no componente Ladybug Import EPW e posteriormente 

incorporados no componente Ladybug Sunpath (Tabela 2.9 – h). O Ladybug Sunpath também incorpora o mês, dia e hora de análise, 

mas também poderia contemplar um  período de análise de alguns meses ou horas. O problema encontrado com este plug-in é que 

pequenos incrementos no período de análise fizeram o plug-in travar e/ou se tornar instável, de modo que se optou por trabalhar 

com dia e hora específicos para esta demonstração. O resultado deste agrupamento de componentes é a geração de um modelo de 

trajetória solar (Tabela 2.9 - i), que pode ser utilizado para potencializar a análise dos resultados obtido. 

A sequência do algoritmo, etapa 6 - Janelas e aberturas – Verificação de HB Zones, versa sobre a inserção de parâmetros de 

transparência e geometria das janelas e aberturas do estudo de caso, assim como a produção de HB Zones referentes a elementos 

geométricos de parede (wall), cobertura (roof), janelas (windows), e piso (roof), pois cada elemento apresenta parâmetros de análise 

distintos. No caso do Deposito Portuário de Montevideo, tanto as aberturas das Abóbadas Gaussianas descontínuas quanto as 

aberturas das vedações laterais apenas existem na fachada leste, de modo que as outras orientações foram parametrizadas sem 

aberturas no componente Honeybee_Glazing Parameter List (Tabela 2.9 – j). A conferência e visualização desta distribuição entre 
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as HB Zones supracitadas foi trabalhosa pois foi o primeiro contato do autor desta pesquisa com o plug-in, mas obteve-se segurança 

de seus resultados por meio do componente Custom Preview (Tabela 2.9 -k).  

A última sequência do algoritmo antes das análises propriamente ditas consiste na adição dos parâmetros de conforto 

ambiental nos componentes Honeybee_Radiance Glass Material (Tabela 2.9 - m) para materiais transparentes e 

Honeybee_Radiance Opaque Material para materiais opacos (Tabela 2.9 – l; n; p). Diante da ausência de propriedades técnicas 

como transmitância e refletância para os materiais da obra de Eladio Dieste, foram utilizados os valores de refletância, transmitância, 

e índice refrativo default para “vidro comum” e “blocos de alvenaria cerámica” da biblioteca de materiais do próprio Ladybug Tools 

(2019) para este algoritmo. Os outputs destes componentes foram inseridos em seus respectivos componentes Honeybee_Create 

HB Surfaces e geraram HB Surfaces para as janelas (Tabela 2.9 - p), paredes (Tabela 2.9 - q), cobertura (Tabela 2.9 - r), e piso 

(Tabela 2.9 - s). 

O algoritmo se encerra com as etapas 8 – análise de iluminância (Tabela 2.9 – t)  e 9 – análise de radiação (Tabela 2.9 – v). 

A análise de iluminância se faz valer do componente Honeybee_Daylight Simulation, que agrupa a geometria, dados meteorológicos 

e propriedades dos elementos construtivos em análise para gerar uma simulação de iluminância. O componente 

Ladybug_RecolorMesh permite a visualização da simulação dos valores de iluminância presentes dentro do estudo de caso em 

diferentes intervalos e combinações de mês, dia e horário.  

    Cada análise demorava entre 5 e 15 minutos para ser concluída, apresentado sempre a tela apresentada na Figura 2.44 - a 

durante seu processo. O plug-in demonstrou certa inconsistência, algumas vezes travando o Grasshopper 3D, outras vezes 

simplesmente apontado erro no componente Honeybee_Daylight Simulation. Consultas aos fóruns do LadybugTools (2019) 

demonstraram que apenas a última versão do Honeybee, liberada em dezembro de 2018, estava preparada para lidar com 

geometrias mais complexas. Somente a partir da versão mais atualizada o plug-in passou a funcionar, e muitas vezes erraticamente. 
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O sucesso da análise é indicado pela ausência de erro no componente Honeybee_Daylight Simulation, assim pelo feedback positivo 

no panel vinculado a seu output ReadMe (Figura 2.44 - b). Em suma, foi demandada bastante persistência e seis meses de trabalho 

intenso para gerar as simulações almejadas.  

   
a.                                                                                                                                       b. 
Figura 2.44: (a) Tela de processamento da análise de Iluminância dos plug-ins Honeybee e Ladybug no Grasshopper 3D associado ao Rhinoceros 3D, (b) 
componente panel conectado ao output do componente Honeybee_Daylight Simulation chamado ReadMe, que assegura o sucesso da análise.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 algoritmo. 2019. 
 

 

De modo a cobrir a otimizar a quantidade de análises realizadas e cobrir o maior espectro de variação de iluminância possível 

durante o ano optou-se por conduzir a análise em combinações de mês, dia e horário que levassem em conta os solstícios e 

equinócios das estações do ano, assim como os períodos de iluminação natural no Uruguai (localização dos estudos de caso):  

1. Solstício de verão: 21 de dezembro @ 9h00 AM 
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2. Solstício de verão: 21 de dezembro @ 12h00 PM 

3. Solstício de verão: 21 de dezembro @ 15h00 PM 

4. Solstício de verão: 21 de dezembro @ 18h00 PM 

5. Equinócio de outono: 20 de marco @ 9h00 AM 

6. Equinócio de outono: 20 de marco @ 12h00 PM 

7. Equinócio de outono: 20 de marco @ 15h00 PM 

8. Equinócio de outono: 20 de marco @ 18h00 PM 

9. Solstício de inverno: 21 de dezembro @ 9h00 AM 

10. Solstício de inverno: 21 de dezembro @ 12h00 PM 

11. Solstício de inverno: 21 de dezembro @ 15h00 PM 

12. Solstício de inverno: 21 de dezembro @ 18h00 PM 

13. Equinócio de primavera: 23 de setembro @ 9h00 AM 

14. Equinócio de primavera: 23 de setembro @ 12h00 PM 

15. Equinócio de primavera: 23 de setembro @ 15h00 PM 

16. Equinócio de primavera: 23 de setembro @ 18h00 PM 

Algo importante de mencionar nesta etapa de modelagem é que, conforme as estatística evidenciadas na Figura 2.45, o sol 

nasce em Montevideo entre as cinco horas e meia e oito horas da manhã ao longo do ano todo, entretanto as leituras de iluminância 

e de radiação solar realizadas experimentalmente no Honeybee e Ladybug durante a pesquisa foram mais consistentes em termos 

de duração, resultados e erros no software, quando realizadas a partir das 9h00 da manhã. Assim sendo, as medições dos estudos 

de caso tiveram início a partir das 9h00 da manhã. As medições acima foram realizadas para todos os nove estudos de caso, tal 

qual será demonstrado no Capítulo 3 Resultados.  
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a.                                                                                                       b. 

Figura 2.45. (a) Categoria de Nebulosidade; (b) temperatura média por hora/ano. 
Fonte: WEATHERSPARK. Disponível em: < https://pt.weatherspark.com/y/29220/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Montevid%C3%A9u-Uruguai-durante-o-
ano#Sections-Clouds>. Accesso em: 24 jun. 2019. 

 
 

Na sequência, os valores de análise de iluminância para cada combinação de mês / dia / horário referente aos estudos de 

caso foram analisados conforme os preceitos da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013. A tabela Planejamento dos Ambientes (Áreas), 

Tarefas e Atividades com a Especificação da Iluminância, Limitação de Ofuscamento e Qualidade da Cor” (BRASIL, 2013) foi 

consultada de modo a estabelecer os valores de iluminância mínimos para que a atividade originalmente proposta no uso de cada 

estudo de caso fosse realizada. A Tabela 2.10 revela que o uso adequado dos estudos de caso 1 – Fábrica Caputto; 2 - Depósito 

Portuário de Montevideo; 4 - Fábrica de Tabaco; 6 - Galpão Palenga; 7 - Fábrica Cin Cel Cur; 8 - Galpão Frai Marcos; e 9 - Galpão 

de Lãs Piedras Altas demanda 200 lux. A mesma Tabela 2.10 também revela que o uso adequado do estudo de caso 3 – Galpao 

Ferrando demanda 500 lux, ao passo que o uso adequado do estudo de caso 5 – Colégio Hermanos Maristas demanda 300 lux. 
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Categoria de uso conforme Tabela Planejamento dos Ambientes (Áreas), 
Tarefas e Atividades Com a Especificação da Iluminância, Limitação de 
Ofuscamento e Qualidade da Cor (BRASIL, 2003) 
 

Índices de iluminância mínimos para 
a utilização adequada do espaço 

Estudos de Caso englobados 

 
1. Áreas gerais da edificação: Depósito, estoques, câmara frias.  

 
200 lux 

 
2 - Depósito Portuário de Montevideo; 6 - Galpão 
Palenga; 7 - Fábrica Cin Cel Cur. 

 

  
2. Edificações na agricultura: carregamento e operação de mercadorias, 
equipamentos de manuseio e máquinas.  

 
200 lux 

 
1 - Fábrica Caputto; 8 - Galpão Frai Marcos; 9 – 
Galpao de Lãs Piedras Altas 

 
8.    Industria de Alimentos: Locais de trabalho e zonas em cervejarias, 
maltagem, lavagem, enchimento de barris, limpeza, peneiração,  
descascamento, alimentos em conserva, fábrica de chocolate, locais de 
trabalho e zonas em fábricas de açúcar, para secagem e fermentação de 
tabaco cru, câmara de fermentação. 

 
200 lux 

 
4 - Fábrica de Tabaco; 

 
9. Fundições e plantas de fundição de 
Metal 

 
50 lux (Túneis do tamanho de um 
homem sob o piso, porão etc.) até 500 
lux (Construção de modelos) 

 
3 - Galpão Ferrando (uso original) 

 
28. Construções educacionais: Salas de esportes, ginásios e piscinas 
 

 
300 lux 

 
5 – Colégio Hermanos Maristas.  

Tabela 2.10: Indicies de iluminância mínimos para os estudos de caso conforme a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 

 

A atribuição do índice mínimo de 200 lux se deu aos estudos de caso 1, 2, 4, 6 – 9, pois, estes estudos de caso são estarem 

classificados na tabela Planejamento dos Ambientes (Áreas), Tarefas e Atividades com a Especificação da Iluminância, Limitação 

de Ofuscamento e Qualidade da Cor” (BRASIL, 2013) como 1. Áreas gerais da edificação: Depósito, estoques, câmara frias (Estudos 

de caso 2, 6, e 7); 2. Edificações na agricultura: carregamento e operação de mercadorias, equipamentos de manuseio e máquinas 

(Estudos de caso 1, 8, e 9); e 8 - Industria de Alimentos: Locais de trabalho e zonas em cervejarias, maltagem, lavagem, enchimento 

de barris, limpeza, peneiração,  descascamento, alimentos em conserva, fábrica de chocolate, locais de trabalho e zonas em fábricas 
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de açúcar, para secagem e fermentação de tabaco cru, câmara de fermentação (Estudo de caso 4). O índice de 200 lux constitui o 

índice de iluminância mínimo para estas categoria na tabela supracitada (BRASIL, 2003). 

Já a atribuição do índice mínimo de 500 lux ao estudo de caso 3 – Galpão Ferrando se deu pois este edifício originalmente 

abrigava uma indústria metalúrgica, classificada na categoria 9 -  Fundições e plantas de fundição de Metal na mesma tabela 

Planejamento dos Ambientes (Áreas), Tarefas e Atividades com a Especificação da Iluminância, Limitação de Ofuscamento e 

Qualidade da Cor” (BRASIL, 2013). O espectro de iluminância para estas edificações é relativamente amplo, indo de 50 lux (Túneis 

do tamanho de um homem sob o piso, porão etc.) até 500 lux (Construção de modelos), de modo que foi adotado a pior situação 

possível na tabela supracitada (BRASIL, 2003). 

No caso do estudo de caso 5 – Colégio Hermanos Maristas, foi atribuído o índice mínimo de 300 lux por este abrigar o ginásio 

poliesportivo de um colégio particular de Montevideo. Seu uso o enquadra na categoria 28. Construções educacionais: Salas de 

esportes, ginásios e piscinas da tabela Planejamento dos Ambientes (Áreas), Tarefas e Atividades com a Especificação da 

Iluminância, Limitação de Ofuscamento e Qualidade da Cor” (BRASIL, 2013). O índice de 300 lux constitui o índice de iluminância 

mínimo para estas categoria na tabela supracitada (BRASIL, 2003). Tendo em vista que o índice mínimo de iluminância de 200 lux 

foi o predominante, os estudos de caso 3 e 5 também serão avaliados sob estes índices de modo a verificar sua compatibilidade 

para com outros usos. 
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3. Resultados 

 

 

O valor e a utilidade de qualquer experimento é determinado pelo encaixe entre o material e a finalidade para a qual ele é usado e, 
assim, no caso diante de nós não podemos desconsiderar que as plantas quando objetos de experiência, estão sujeitas à maneira 
como tal experimento é conduzido.” (MENDEL, G. J., 18__). 
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3. Resultados 

 

 

Este capítulo se propõem a delinear os resultados das experimentações conduzidas nos estudos de caso nos moldes dos 

preceitos estabelecidos no capítulo anterior, 2. Procedimentos Metodológicos. Os resultados destes experimentos foram segmentos 

de acordo com sua natureza, nas seções abaixo: 

 

▪ 3.1. Análise das seções 

▪ 3.2. Análise da superfície  

▪ 3.3. Análise de Iluminância 

 

Na seção 3.1. Análise da seção transversal, estão agrupadas as experimentações realizadas com as seções longitudinais e 

transversais das Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso elencados no Capítulo 2 desta tese de doutoramento. 

Abaixo segue relação das experimentações realizadas no âmbito das seções dos estudos de caso:  

 

1. Redesenho das seções transversais e longitudinais 

2. Análise da geometria constituinte da seção transversal 

3. Regressão polinomial das seções transversais e longitudinais 

4. Modelagem paramétrica da seção transversal: verificação da equivalência com curvas senóides 
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Já na seção 3.2 Análise da superfície, estão agrupadas justamente as experimentações realizadas com os modelos de 

superfícies das coberturas dos estudos de caso. Esta seção se concentra nas experimentações de análise gaussiana, curvatura 

média, e aferição das principais linhas de curvatura destas superfícies.  

Por fim, a seção 3.3 Análise de Iluminância, reúne as experimentações de mensuração dos índices de iluminância no espaço 

arquitetônico gerado a partir da geometria da superfície das Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso.  

 

 

3.1. Análise da seção transversal  

 

A análise da seção transversal do objeto de estudo começa pelo redesenho das seções transversais e longitudinais chaves. 

Tanto a análise dos resultados destes experimentos explicitados na Tabela 3.1, quanto no processo de sua execução explicitado na 

seção 2.3. Redesenho das seções transversais e longitudinais, revela que os vãos transversais das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas dos estudos de caso são relativamente uniformes. No caso dos vãos longitudinais dos estudos de caso, foi constatada 

uma variação maior.  

Estes resultados foram sistematizados na Figura 3.1, onde os vãos transversais (Tabela 3.1 – a) e longitudinais (Tabela 3.1 – 

b) das Abóbadas Gaussianas dos estudos de caso são contrastados. Nesta tabela, assim como nas demais tabelas complementares 

deste capítulo, os estudos de caso foram numerados de 1 a 9 conforme a numeração estabelecida na seção 2.2. Critérios de seleção 

dos estudos de caso: 

1 Fábrica Caputo 

2 Depósito Portuário de Montevideo 
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3 Galpão Ferrando 

4 Fábrica de Tabaco 

5 Colégio Hermanos Maristas 

6 Galpão Palenga 

7 Fábrica Cin Cel Cur 

8 Galpão Frai Marcos 

9 Galpão de Lãs Piedras Altas  

 

A análise conjunta da Tabela 3.1 e da Tabela 3.2 – a revelou que os vãos transversais das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas dos estudos de caso figuram entre 4,70 m e 6,25 m de extensão. Isto é, as Abóbadas Gaussianas descontínuas dos 

estudos de caso apresentaram vãos transversais relativamente uniformes.  

A mesma análise conjunta referente aos vãos longitudinais das Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso 

(Tabela 3.1; Figura 3.1 – b) revelou que suas distancias variam de maneira bastante heterogênea, de vãos menores como 20,40 m 

no caso do Colégio Hermanos Maristas (estudo de caso – 5) até vãos maiores de 50,00 metros no caso do Deposito Portuário de 

Montevideo (estudo de caso 2). Algo importante de se salientar é que vãos longitudinais maiores não necessariamente acarretam 

vãos transversais maiores nesta tipologia estrutural. Por exemplo, o Deposito Portuário apresenta vão transversal de apenas 2,20 

m, ao passo que a Fábrica Caputto (estudo de caso – 1) e o Galpao Palenga (estudo de caso – 6), estudos de caso com os maiores 

vãos transversais de 2,35 metros (Figura 3.1 – a), apresentam vão longitudinal de 37,50 m e 38,80 m respectivamente (Figura 3.1 - 

b).  
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Tabela 3.1: Redesenho das seções transversais e longitudinais chave dos estudos de caso 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2019.  
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a                                                                                                                      b 
Figura 3.1: Vão transversal (a) e vão longitudinal (b) das Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019. 

 

A análise conjunta da Tabela 3.1 e Figura 3.2 revela que no que diz respeito as flechas, ou alturas, presentes nos vãos 

transversais (Figura 3.2 – a) e longitudinais (Figura 3.2 – b), ocorrem relações parecidas com o observado no distanciamento dos 

vãos na Figura 3.1. Por exemplo, a Figura 3.2 – a indica que o dimensionamento das flechas nos vãos transversais indica uma certa 

constância, variando de 1,40 m a 2,35 m. Já a Figura 3.2 – b indica que o dimensionamento das flechas nos vãos longitudinais 

apresenta uma certa variação, indo de 1,82 m até 4,31 m.  
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a                                                                                                                     b 
Figura 3.2: Flecha (altura) do vão transversal (a) e flecha (altura) do vão longitudinal (b) das Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019. 
 
 

O cruzamento das Figura 3.1-a e 3.2-a indica que vãos transversais maiores suscitam flechas maiores. Por exemplo, a Fábrica 

Caputto (estudo de caso 1) e o Galpão Palenga (estudo de caso – 6) apresentam os maiores vãos transversais (6,00 m – Figura 3.1 

– a) e algumas das maiores flechas transversais (2,25 m e 2,35 m respectivamente) dentre os estudos de caso. A mesma relação 

não necessariamente se confirma no âmbito do vão longitudinal, onde o Deposito Portuário (estudo de caso – 2) apresenta 50 m de 

vão longitudinal (Figura 3.1 – b) e flecha de 4,31 m, amplamente superada pela flecha de 5,54 m do Galpao de Lãs Piedras Altas 

(estudo de caso – 9), com apenas 38,88 m de vão longitudinal. 
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a                                                                                                                       b 
Figura 3.3: Relação Flecha (altura) do vão transversal (a) e flecha (altura) do vão longitudinal (b) das Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019. 

 

Já a Figura 3.3 estabelece as proporções de flecha para vão tanto no vão transversal (Figura 3.3 – a) quanto no vão 

longitudinal (Figura 3.3 – b) dos estudos de caso.  No caso dos vãos transversais dos estudos de caso, a Figura 3.3 – a indica uma 

alternância da proporção de valores entre 1:2 e 1:3 (maioria) ou 1:3 e 1:4 (minoria). Já no caso dos vãos longitudinais, a Figura 3.3 

– b indica uma distribuição isonômica entre as proporções de 1:11 e 1:12; 1:10 e 1:11; e 1:7 e 1:8, com uma única instância ocorrendo 

na relação 1:8 e 1:9. Assim sendo, fica estabelecido que a relação flecha – vão para os vãos transversais dos estudos de caso ficou 

na proporção 1:2 > x 1:4. Da mesma maneira, fica estabelecido que a relação flecha – vão para os vãos longitudinais ficou na 

proporção 1:11 > x > 1:8, sendo que sua média aritmética ficou em aproximadamente, mas não exatamente, em1:10. 
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As pranchas de geometria das Abóbadas revelam que as demarcações de altura e de distância acumulada costumam ser 

uniformemente apontadas com a precisão de três casas decimais. No caso das seções longitudinais chave das Abóbadas 

Gaussianas descontínuas, foi observada uma uniformidade de distanciamento entre os pontos de demarcação de distância 

acumulada, com ocorrências de variações na primeira e última demarcação. Já no caso das seções transversais chave, foi observada 

uma certa oscilação nesta demarcação de distâncias acumuladas horizontais. 

Por exemplo, o redesenho da seção longitudinal chave do Depósito Portuário de Montevideo na Tabela 3.1 - a revela que o 

distanciamento entre as suas demarcações de distância acumulada são sempre 79,90 centímetros, isto é, 100% dos 

distanciamentos. Já o redesenho da seção transversal chave do mesmo estudo de caso revela que o distanciamento entre suas 

demarcações de distância acumulada é errático, mas a medição mais comum é de 0,265 centímetros, isto é, 35 % do total dos 

distanciamentos deste desenho. A Figura 3.4 ilustra as colocações acima, de modo que a Figura 3.4 – a verifica o percentual de 

repetição de distanciamento de demarcações de distância acumuladas nas seções transversais chave, e a Figura 3.4 – b verifica o 

mesmo percentual nas seções longitudinais chave.  

A justaposição da Tabela 3.1 e Figura 3.4 revela que no caso das seções transversais chave, a demarcação de distanciamento 

das distancias acumuladas costuma variar nas duas primeiras e duas últimas medições, justamente nos intervalos de curvatura mais 

acentuada destas seções transversais.  Os dois primeiros estudos de caso (Fábrica Caputto – 1; Depósito Portuário – 2), 

apresentaram a maior oscilação entre estas demarcações de distanciamento na seção transversal, ao passo que o Colégio 

Hermanos Maristas (estudo de caso 5) apresentou uniformidade de 100 %.  
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a                    b 
Figura 3.4: Percentual de repetição do distanciamento predominante entre demarcações de distância acumulada nas (a) seções transversais chave e nas (b) 
seções longitudinais chave dos estudos de caso. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019. 

 

A Figura 3.5 ilustra a quantidade de demarcações de distância acumulada nas seções transversais chave (Figura 3.5 – a) e 

seções longitudinais chave (Figura 3.5 – b), seguindo a mesma lógica de numeração supracitada. A Figura 3.5-a revela que a 

quantidade de demarcações de distância acumulada nas seções transversais chave dos estudos de caso figura entre 10 e 17 

unidades, majoritariamente sendo constituída por 14 unidades. Já a Figura 3.5-b revela que a quantidade de demarcações de 

distância acumulada nas seções longitudinais chave dos estudos de caso fica entre 10 e 28 demarcações, sendo errática, porem 

usualmente figurando igual ou acima de 23 unidades.   
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a                   b 
Figura 3.5: Quantidade de demarcações de distância acumulada nas seções transversais chave (a) e seções longitudinais chave (b) dos estudos de caso. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019. 
 

 

A Figura 3.6 ilustra a escala na qual as seções transversais chave (Figura 3.6 – a) e as seções longitudinais chave (Figura 

3.6 – b) foram desenvolvidas nas respectivas pranchas de geometria das Abóbadas de cada estudo de caso. A Figura 3.6 – a revela 

que todos os desenhos das seções transversais chave dos estudos de caso foram desenvolvidos pelo engenheiro Eladio Dieste na 

escala 1:10. Já a Figura 3.6 – b revela que 8 dos 9 desenhos das seções longitudinais chaves dos estudos de caso, ou 89% do total 

dos estudos de caso, foram desenvolvidos pelo engenheiro Eladio Dieste na escala 1:50. A mesma Figura 3.6 – b revela que um 

dos estudos de caso, a Fabrica Caputto, teve o desenho de sua seção longitudinal chave desenvolvida na escala 1:20. 
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a                              b 
Figura 3.6: Escala dos desenhos das seções transversais chave (a) e seções longitudinais chave (b) dos estudos de caso. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019. 
 
 

A Tabela 3.2 ilustra o segundo conjunto de experimentações deste capítulo acerca da geometria constituinte das seções 

transversais dos estudos de caso, afinal a geometria constituinte das seções longitudinais das Abóbadas Gaussianas descontínuas 

já é dominada na bibliografia – a catenária. Os resultados do experimento na Tabela 3.2 ilustram uma aproximação da geometria 

constituinte das seções transversais das Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso por segmentos de arcos de 

circunferência tangentes entre si. A Figura 3.7 sistematiza os resultados obtidos na Tabela 3.2 de modo a evidenciar que as seções 

transversais dos objetos de estudo foram aproximadas por entre 6 e 14 segmentos de arcos de circunferência tangentes entre si, 

ocasionalmente (em três instâncias) conectados por um único segmento de reta na porção central da curva. Assim sendo, é possível 

afirmar que a quantidade destes segmentos de arcos de circunferência tangentes entre si presentes nestas aproximações da seção 

se mostrou relativamente variável. 
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Tabela 3.2: Análise da geometria constituinte das seções transversais chave das Abóbadas Gaussianas descontínuas.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019. 
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Figura 3.7: Quantidade de segmentos de arcos de circunferência (série 1 - 
azul) x segmentos de reta  (série 2 - laranja) na constituição da geometria 
da seção transversal chave. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019

. 
 

O conjunto de experimentações seguinte foi a regressão polinomial de ambas as seções transversais e longitudinais chave 

das Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso. A Tabela 3.3 aglutina os resultados destas experimentações, de 

modo que fica constatado que todas as seções transversais chave de abóbada gaussiana descontínua dos estudos de caso são 

constituídas por polinômios de terceiro grau, ao passo que todas as seções longitudinais chave de abóbada gaussiana descontínua 

dos estudos de caso são constituídos de polinômios de segundo grau. A Tabela 3.4 estabelece uma relação isolada destes 

polinômios acompanhados de seu fator R2 de verificação. Os polinômios de terceiro grau obtidos tiveram seu fator de verificação R2 

superior a 99,99 % (Tabela 3.4; Figura 3.8 - a), ao passo que os polinômios de segundo grau obtidos tiveram seu fator de verificação 

R2 superior a 99,97% (Tabela 3.4; Figura 3.8 - b), validando os polinômios obtidos durante as experimentações. A Figura 3.8 - b 

inclusive demonstra que os valores de R2 nas seções longitudinais apresentaram várias instâncias de perfeição, isto é, de valor 1,00.  
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Tabela 3.3: Regressão polinomial das seções transversais e longitudinais chave das Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019. 
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RELAÇÃO DE POLINÔMIOS RESULTANTES DA REGRESSÃO POLINOMIAL DAS SEÇÕES DOS ESTUDOS DE CASO 
 

Estudo de Caso Polinômio correspondente a seção transversal 
chave 

Fator R2 Polinômio correspondente a seção longitudinal 
chave 

Fator R2 

Fábrica Caputto y = -0,0631x3 + 0,5707x2 - 0,8989x + 0,3813 0,9993 y = -0,0087x2 - 4E-05x + 4,1849 1 

Depósito Portuário y = -0,0743x3 + 0,633x2 - 0,9479x + 0,3826 0,998 y = -0,0086x2 + 3E-05x + 4,3075 0,998 

Galpão Ferrando y = -0,0962x3 + 0,7196x2 - 0,9314x + 0,3114 0,9996 y = -0,0128x2 + 0,0015x + 2,3824 1 

Fábrica de Tabaco y = -0,0584x3 + 0,526x2 - 0,7751x + 0,3444 0,9983 y = -0,0097x2 + 0,0005x + 3,5992 0,9999 

Colégio Hermanos Maristas y = -0,0602x3 + 0,4512x2 - 0,4895x + 0,1315 0,9995 y = -0,0175x2 + 0,0013x + 1,8111 1 

Galpão de Palenga y = -0,054x3 + 0,5056x2 - 0,7917x + 0,3643 0,9992 y = -0,0099x2 + 0,0006x + 3,5043 1 

Cine Cel Cur y = -0,0675x3 + 0,4782x2 - 0,5072x + 0,1421 0,999 y = -0,0211x2 + 0,0089x + 2,5914 0,997 

Galpão Frai Marcus y = -0,057x3 + 0,4272x2 - 0,4912x + 0,1465 0,9994 y = -0,0236x2 + 0,0059x + 3,2349 1 

Galpão de La Piedras Altas y = -0,0784x3 + 0,5879x2 - 0,6746x + 0,1768 0,9981 y = -0,0145x2 + 0,0015x + 5,5387 1 

Tabela 3.4: Relação de polinômios resultantes da regressão polinomial das seções dos estudos de caso 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019 
 
 

Por meio de análises estatísticas desenvolvidas na linguagem de programação de R, através de sua interface R Studio,  é 

possível realizar a regressão polinomial de todos os dados de altura e distância acumulada inicialmente para ambas as seções 

transversais e longitudinais chaves dos estudos de caso. Esta regressão polinomial é resultante do simples lançamento concomitante 

dos polinômios incialmente obtidos em um mesmo gráfico de eixos “altura x vão”, e segue os mesmos preceitos de Mendenhall, 

Beaver e Beaver (2006) na Seção 2.5. Regressão polinomial das seções transversais e longitudinais, se fazendo valer do coeficiente 

R2 como parâmetro de confiabilidade do modelo. 
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a                                                                   b     
Figura 3.8: Índices R2 resultantes da regressão polinomial das seções transversais chave (a) e seções longitudinais chave (b) dos estudos de caso. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019 

 

Por meio deste mesmo processo de regressão polinomial no R (Figura 3.9), foi possível obter um único polinômio (destacado 

abaixo em verde), que poderia constituir a síntese da forma dos modelos das seções transversais chave das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas de Eladio Dieste:  

y= - 0.040052 . x3 + 0.357741 . x2 - 0.41699 . x + 0.186390                                           R2 = 0,9353                                                                                                                

Este polinômio tem sua curva comparada os pontos das demais seções na Figura 3.9, e detém alto índice de confiabilidade 

com R2 ajustado de 0,9353, ou 93% de segurança. A explicitação de um polinômio que constitui a síntese da forma das seções 

transversais de abóbada gaussiana descontínua de Eladio Dieste também não é citada no referencial teórico acerca desta temática 

de estudo, de modo que constitui uma contribuição inédita oriunda desta tese de doutoramento.  
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A partir desta mesma análise é possível observar a variação gráfica que as maiores variações de seção ocorrem justamente 

no terço superior da curvatura, tal qual pode ser verificado na área destacada em vermelho na Figura 3.9 - a. Assim sendo, a mesma 

regressão polinomial delimitada apenas nesta porção fragilizada do modelo resulta em um polinômio de 2º grau de baixa 

confiabilidade (Figura 3.9 - b), pois seu coeficiente de R2 ajustado ficou em apenas 0,4403, ou apenas aproximadamente 44 % de 

confiabilidade. 

  

y = - 0,040052 . x 3 +  0,357741 . x 2  - 0.41699 . x + 0,186390                                    y = -1.02106  +  0.99688 . x  -  0.08081x 2 

R2 = 0,9353                                                                                                                  R2 = 0,4403 

a.                                                                                                                                   b. 
 
Figura 3.9. (a) Regressão polinomial das curvas de seção transversal chave das Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste, polinômio resultante e 
fator R2 de verificação correspondentes. A região destacada em vermelho ilustra o ponto de maior oscilação das seções analisadas. (b) Regressão polinomial 
combinatória da região destacada em vermelho em “a”, polinômio resultante e fator de verificação correspondentes.  
Fonte: MELACHOS, T.C. 2018. 1 modelo.  
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Procedeu-se com a mesma regressão polinomial combinatória para as seções longitudinais chave dos estudos de caso, porém 

o resultado foi muito menos expressivo (Figura 3.10). Excluindo-se o estudo de caso 9 (Galpão de La Piedras Altas) em função de 

curva excessivamente destoante das demais, conduziu-se o procedimento e obteve-se o polinômio de terceiro grau abaixo 

(destacado em vermelho), porém com um baixíssimo grau de confiabilidade de aproximadamente 38 %: 

Y = 3.568 - 1.203e-01 . x  - 6.291e-04 . x 2  - 5.744e-05 . x 3                                      R2 = 0,3752 

 

Assim sendo, diferentemente do que ocorreu na seção transversal dos estudos de caso, não foi possível determinar um 

polinômio que constitui a síntese da forma dos modelos das seções longitudinais chave das Abóbadas Gaussianas descontínuas de 

Eladio Dieste. Todavia, é necessário ressaltar que este procedimento de regressão polinomial a parir polinômios extraídos das 

seções chaves se utilizou apenas dos dados dos 9 estudos de caso. Isto é, modelos mais robustos de analise como o cross-validation 

(KOHAVI, R., 1995) ficam inviabilizados diante de amostras deste tamanho.   

 

Y = 3.568 - 1.203e-01 . x  -6.291e-04 . x2 -5.744e-05 . x3                                                             

R2 = 0,3752 

 
Figura 3.10. Regressão polinomial das curvas de seção longitudinal chave 
das Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste, polinômio 
resultante e fator R2 de verificação correspondentes.  
Fonte: MELACHOS, T.C. 2018. 1 modelo.  
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A sequência de experimentações seguintes partem da equiparação da seção transversal com uma senóide, tal qual feita por 

Bechthold (2008), se dá um âmbito meramente formal. De acordo com Barbeau (2003) em Polynomials, o “seno é uma função 

trigonométrica e não é uma expressão de qualquer potência de x, portanto não é um polinômio [...] porem, existe uma notável 

aproximação de funções de seno para funções polinomiais, denominadas Série de Taylor [...], mas esta série é apenas uma 

aproximação e é infinita.” (p. 85, tradução nossa). 

O polinômio abaixo da Série de Taylor é uma das aproximações acima sugeridas, porem seu computo ocorre somente 

mediante a perda de sua precisão.  

y = sin(x) = x−1/3! ∗ x3+1/5! ∗ x5−1/7! ∗ x7+1/9! ∗ x9−... 
 

 

A Tabela 3.5 ilustra a sobreposição das seções transversais chave das Abóbadas Gaussianas dos estudos de caso (destacada 

em vermelho) com função senóide (destacada em verde), devidamente ajustada para se enquadrar nos mesmos limites matemáticos. 

A Figura 3.11 ilustra a sobreposição de todas as seções transversais chave dos estudos de caso em análise (destacadas em 

vermelho) contrapostas a função senóide y = - sin (x) – 1 (destacada em verde). O sinal negativo no seno fez com que a função 

fosse espelhada ao longo do eixo Y, ao passo que a adição de -1 fez com que a função fosse nivelada com as demais seções 

transversais chave de abóbada gaussiana no eixo X. 

Estas sobreposições sugerem uma justificativa as frequentes alusões feitas no referencial teórico entre a seção transversal 

chave de abóbada gaussiana e as funções senóides em função da semelhança visual entre as geometrias das seções transversais 

chave e as funções senóides. Tal qual constatado por Barbeau (2003) acima, senóides não são polinômios e o translado geométrico 

e matemático entre senóide e polinômios não é possível de ser feito com precisão.  
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Tabela 3.5: Sobreposição das seções transversais chave (vermelho) e de funções senóides (verde) em intervalo correspondente. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019 
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Figura 3.11. Sobreposição de todas as seções transversais chaves dos 
estudos de caso (vermelho) e de função senóide em intervalo 
correspondente (verde). 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 algoritmo. 2019. 

3.2. Análise da superfície  

 

Na presente seção estão agrupadas justamente as experimentações realizadas com os modelos de superfícies das coberturas 

dos estudos de caso. Esta seção se concentra nas experimentações de análise gaussiana e análise de curvatura média destas 

superfícies. A aferição conjunta destes parâmetros está apresentada na Tabela 3.6, onde a análise gaussiana da superfície de um 

modulo estrutural de cada estudo de caso está associada a seus valores máximos e mínimos de k, e a análise de curvatura media 

da superfície de um módulo estrutural de cada estudo de caso está associada a seus valores máximos e mínimos de h. 

A leitura dos dados de análise gaussiana dos modelos das superfícies dos estudos de caso se faz a partir da Tabela 1.1 da 

Seção 1.4. - A geometria aplicada a análise de estruturas, onde são estabelecidos os parâmetros de análise das superfícies com 

base nos valores de k. Para a facilitar a consulta dos leitores, esta tabela também consta abaixo como Tabela 3.7. Os dados de k da 

análise gaussiana dos estudos de caso da Tabela 3.7 foram sistematizados em k max (série 1 – azul) e k min (série 2 – laranja) na 

Figura 3.12. 
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Tabela 3.6: Análise de curvatura das superfícies.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019 
 
 
 

Curvatura Gaussiana – Análise de Superfície 

K Matriz Geométrica da Superfície  K Matriz Geométrica 

Majoritariamente K < 0  Hiperbólica / Anticlástica K < 0 constante Hiperboloide / Anticlástica 

Majoritariamente K = 0 Parabólica / Aproximadamente Desdobrável K = 0 constante Desdobrável 

Majoritariamente K > 0 Elíptica / Sinclástica K > 0 constante Esférica / Sinclástica 

Tabela 3.7: Parâmetros de constituição geométrica a serem verificados na análise gaussiana das superfícies das coberturas estruturadas em Abóbadas 
Gaussianas de Eladio Dieste. 
Fonte:  MELACHOS, F. C. 1 Tabela.  2019. 
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Figura 3.12: Justaposição dos valores de k max (série 1 – azul) e k min 
(série 2 – laranja) da análise de curvatura gaussiana da superfície dos 
modelos dos estudos de caso. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019 

 
 

Tomando os parâmetros da tabela 3.7 como norte, é possível delinear os resultados da análise de curvatura gaussiana das 

superfícies dos modelos de Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso da Tabela 3.6 conforme os preceitos abaixo. 

Tendo em vista o fato de que os resultados desta experimentação foram uniformes, e de modo a facilitar a visualização dos resultados 

colocados, foi elaborado uma aproximação dos resultados da análise gaussiana de curvatura de um estudo de caso notável (estudo 

de caso 2 - o Depósito Portuário de Montevideo) na Figura 3.13.  

 

• A 1º parte da superfície tem valor k majoritariamente negativo, logo está mapeada como azul nos resultados (Tabela 3.6; 

Figura 3.13 – a; c). Esta parte está localizada somente mais ao centro do módulo estrutural, na região de ondulação mais 

baixa, ou início da seção transversal. Ocupa porção minoritária da superfície do módulo estrutural do objeto de estudo. Se 

trata de uma porção de superfície anticlástica, e de matriz geométrica hiperbólica. Embora se trate de uma porção de 
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superfície numericamente classificada como freeform, seu valor de k muito próximo de 0 (Tabela 3.6; Figura 3.13 – a; c) a 

torna aproximadamente uma porção de superfície desdobrável.   

• A 2º parte da superfície tem valor k majoritariamente igual a 0, sendo, portanto, mapeada como verde nos resultados 

(Tabela 3.6; Figura 3.13 – a; c). Esta parte da superfície ocupa boa parte da extensão do módulo estrutural, ocupando toda 

a borda do módulo estrutural e chegando a sua região central da seção transversal chave. Se trata de uma porção de 

superfície desdobrável e de matriz geométrica parabólica. Se trata da parte de superfície predominante no módulo 

estrutural do objeto de estudo.  

• A 3º parte da superfície tem valor k majoritariamente maior que 0 (Tabela 3.6; Figura 3.13 – a; c). Ocupa uma porção 

minoritária da superfície do módulo estrutural, equivalente a área ocupada pela 1ª parte de superfície. Está localizada na 

extremidade longitudinal oposta à 1ª parte da superfície, somente mais ao centro do módulo estrutural, na região de 

ondulação mais alta, ou final da seção transversal. Se trata de uma porção de superfície sinclástica, de matriz geométrica 

elíptica. Embora se trate de uma porção de superfície numericamente classificada como freeform, seu valor de k muito 

próximo de 0 a torna aproximadamente uma porção de superfície desdobrável.  

 

A Figura 3.12 apresenta nos valores mais altos de k max (série 1 – azul) de cada estudo de caso, os pontos de curvatura 

gaussiana mais acentuadas da 3ª parte da superfície de cada estudo de caso. A mesma tabela apresenta nos valores mais baixos 

de k min (série 2 – laranja) de cada estudo de caso, os pontos de curvatura gaussiana mais acentuados da 1ª parte da superfície de 

cada estudo de caso. 
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A .                                          B.  
 

    C. 

     D. 
 
Figura 3.13. Justaposição de medições de análise gaussiana de curvatura da superfície (a; c) e curvatura média de superfície (b; d) do Depósito Portuário de 
Montevideo. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 modelos. 2019. 
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Levando em conta os princípios do embasamento teórico desta tese de doutoramento, também é possível delinear os 

resultados da análise de curvatura média (H) das superfícies dos modelos dos estudos de caso da Tabela 3.5. Tendo em vista o fato 

de que os resultados desta experimentação foram uniformes, e de modo a facilitar a visualização dos resultados colocados, foi 

elaborado uma aproximação dos resultados da análise gaussiana de curvatura de um estudo de caso notável (estudo de caso 2 - o 

Depósito Portuário de Montevideo) na Figura 3.13.  

Estes resultados foram sistematizados na Figura 3.14-a, onde estão justapostos os valores de H max (série 1 – azul) e H min 

(série 2 – laranja) para todos os estudos de caso. Na Figura 3.14 – a ficam delineados valores variados de H max e valores de H 

min muito próximos de zero, de fato tão próximos do zero que sequer são passiveis de serem visualizados neste gráfico. Logo, já 

fica constatado que as superfícies das Abóbadas Gaussianas descontínuas não possuem a característica especial de curvatura 

média constante.  

Entretanto, a aproximação dos valores de H min na Figura 3.14 – b indica sua proximidade para com 0, pois seus valores 

figuram entre 0,00001 e 0,00091. As porções dos estudos de caso enquadradas nestes valores de H min tendem a 0, e, portanto, 

pode-se afirmar que as porções das superfícies dos modelos das Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste enquadradas 

nestes valores são quasi-mínimas.  

Os resultados da análise da curvatura média da superfície dos modelos dos estudos de caso (Tabela 3.6; Figura 3.13 – b; d) 

indica que a porção predominante de superfície dos modelos está mapeada justamente como azulada, isto é, com H min tendendo 

a 0. Logo, pode-se afirmar que a maior parte da superfícies dos modelos de Abóbadas Gaussianas descontínuas são quasi-mínimas. 

Esta porção de superfície quasi-mínima se estende por quase toda a extensão do módulo estrutural, ocupando toda a borda do 

módulo estrutural e chegando a sua região central da seção transversal chave. As regiões centrais dos módulos estruturais, onde 

ocorrem as curvaturas mais acentuadas nas seções transversais são marcadas por valores de H mais elevados (mapeados em 

verde e vermelho).  
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a                                                                                                                     b 
 
Figura 3.14: (a) justaposição dos valores de h max (série 1 – azul) e h min (série 2 – laranja) dos valores de análise de curvatura média da superfície dos 
modelos dos estudos de caso; (b) detalhe dos valores de h min (série 2 – laranja) dos valores de análise de curvatura média da superfície dos modelos dos 
estudos de caso. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019. 

A tabela 3.8 estabelece uma justaposição entre as principais análises de curvatura da superfície realizadas nesta sequência 

de experimentações, as análises de curvatura gaussiana, e o redesenho das seções transversais e longitudinais chave das Abóbadas 

Gaussianas descontínuas dos estudos de caso. O isolamento dos parâmetros de vãos longitudinais e transversais nas seções chave 

(Figura 3.15 – a), e índices curvatura gaussiana k positivos e negativos das superfícies dos modelos (Figura 3.15 – b) indica que não 

há correlação entre estes parâmetros. Isto é, vãos longitudinais maiores não necessariamente representam valores maiores ou 

menores de k propriamente ditos.  
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Tabela 3.8: Justaposição das análises gaussianas e o redesenho das seções transversais e longitudinais chave. 
Análise de curvatura das superfícies.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019 
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a                                                                                                                                  b 
Figura 3.15: (a) Justaposição da relação entre vãos longitudinais (série 1 – azul) e transversais (série 2 – laranja) nas seções chave, e (b) índices curvatura 
gaussiana k positivos (série 1 – azul) e negativos (série 2 – laranja) das superfícies dos modelos. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019 

 

Da mesma maneira, o isolamento dos parâmetros de relação entre vão e flecha tanto nos vãos transversais quanto 

longitudinais nas seções chave (Figura 3.16 – a), e índices curvatura gaussiana k positivos e negativos das superfícies dos modelos 

(Figura 3.16 – b) indica que não há correlação entre estes parâmetros. Isto é, relação vão - flecha nas seções chave não 

necessariamente representam valores maiores ou menores de k propriamente ditos. 
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a                                                                                                                        b 
 
Figura 3.16: (a) Justaposição da relação entre vão - flecha nas seções transversais (série 1 – azul) e longitudinais (série 2 – laranja) chave, e (b) índices 
curvatura gaussiana k positivos (série 1 – azul) e negativos (série 2 – laranja) das superfícies dos modelos. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019. 
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3.3. Análise de Iluminância 

 

A presente seção reúne as experimentações de mensuração dos índices de iluminância no espaço arquitetônico gerado a 

partir da geometria da superfície das Abóbadas Gaussianas descontínuas dos estudos de caso. Tal qual delineado anteriormente 

na secção 2.8. Análise de Iluminância, as tabelas 3.9, 3.10, e 3.11 contém as medições das análises de iluminância dos estudos de 

caso para as combinações de mês / dia / horário analisadas. Estas medições foram então confrontadas com os índices de iluminância 

mínimos para a utilização dos espaços internos destes estudos de caso conforme a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013. Tal qual como 

também adiantado na seção 2.8, odos os estudos de caso foram analisados com base nos índices mínimos de 200 lux de modo a 

verificar sua compatibilidade com o uso de galpão genérico, mas os estudos de caso 5 (Colégio Hermanos Maristas) e 3 (Galpão 

Ferrando) foram também mensurados conforme os índices mínimos de 300 lux e 500 lux respectivamente conforme seu 

enquadramento nos critérios de taxonomia da ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 (Tabela 3.12). 

As tabelas 3.13 – 3.21 elencaram os resultados das medições de iluminância dos estudos de caso, agrupando as suas 

respectivas combinações de mês / dia / horário conforme sua conformidade com o índice de iluminância mínimo. As medições de 

iluminância para as combinações de mês / dia / horário foram então classificadas para todos os estudos de caso como Muito acima 

de 200 lux (verde); Parcialmente acima de 200 lux (laranja); e Muito abaixo de 200 lux (vermelho). Logicamente, as medições do 

estudos de caso 5 também foram classificadas como Muito acima de 300 lux(verde); Parcialmente acima de 300  lux (laranja); e 

Muito abaixo de 300 lux (vermelho). Da mesma maneira, as medições as medições do estudos de caso 3 também foram classificadas 

como Muito acima de 500 lux(verde); Parcialmente acima de 500  lux (laranja); e Muito abaixo de 50 lux (vermelho). 
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Tabela 3.9: Tabela de Análise de Iluminância 1 – referente aos Estudos de caso Fabrica Caputto, Depósito Portuário, e Galpão Ferrando. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019. 
 

 
Tabela 3.10: Tabela de Análise de Iluminância 2 – referente aos Estudos de caso Fábrica de Tabaco, Ginásio do Colégio Hermanos Maristas, e Galpão 
Palenga. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019. 
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Tabela 3.11: Tabela de Análise de Iluminância 3 – referente aos Estudos de caso Galpão Cin Cel Cur, Galpão Frai Marcos, e Galpão de Lãs Piedras Altas. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019. 

 

 

 
Estudos de Caso 

 
Índices de iluminância mínimos  
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 

 
1 - Fábrica Caputto  
2 - Depósito Portuário de Montevideo 
4 - Fábrica de Tabaco 
6 - Galpão Palenga  
7 - Fábrica Cin Cel Cur 
8 - Galpão Frai Marcos 
9 – Galpao de Lãs Piedras Altas 

 
200 lux 

 
5 – Colégio Hermanos Maristas 

 
300 lux 

 
3 - Galpão Ferrando 
 

 
500 lux 

Tabela 3.12: Índices de iluminância mínimos para os estudos de caso conforme a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019. 
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ESTUDO DE CASO 1 – FÁBRICA CAPUTTO  

 
Combinações de mês / dia / horário 
analisadas. 
 

Iluminância (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

Conforto visual -  Iluminância (lux)  

 
21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Muito acima de 200 lux 

 
Não necessário complemento de 
iluminação artificial para trabalhar neste 
espaço 

 
Total: 8 

 
21.12.@18:00 PM (verão) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  
23.09 @ 09:00 AM  (primavera) 
 

 
Parcialmente acima de 200 lux 

 
Parcialmente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 

 
Total: 5 

 
21.06 @ 09:00 AM (inverno); 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 
 

 
Muito abaixo de 200 lux 

 
Estritamente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 

 
Total: 3 

Tabela 3.13: A Iluminância oriunda da iluminação natural resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas da Fábrica Caputto. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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ESTUDO DE CASO 2 – DEPÓSITO PORTUÁRIO 

 
Combinações de mês / dia / horário 
analisadas. 

 

Iluminância (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

Conforto visual -  Iluminância (lux)  

 
21.12 @ 12:00 PM (verão)  
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)                                                                                                 

 
Muito acima de 200 lux 

 
Não necessário complemento de 
iluminação artificial para trabalhar neste 
espaço 

 
Total: 4 
 

 
21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12.@18:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Parcialmente acima de 200 lux 

 
Parcialmente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 

 
Total: 8 
 

 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera) 
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 

 
Muito abaixo de 200 lux 

 
Estritamente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 

 
Total: 4 
 

Tabela 3.14: A Iluminância oriunda da iluminação natural resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas do Depósito Portuário 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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ESTUDO DE CASO 3 – GALPÃO FERRANDO 

 

 
Combinações de mês / dia / 
horário analisadas. 

 
Iluminância (lux) 
Índice Mínimo 
(200 lux) 

 
Conforto visual -  
Iluminância (lux)  

 
Combinações de mês / dia / 
horário analisadas. 

 
Iluminância (lux) 
Índice Mínimo 
(500 lux) 
 

 
Conforto visual -  
Iluminância (lux)  

 
21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  

 
Muito acima de 
200 lux 

 
Não necessário 
complemento de iluminação 
artificial para trabalhar neste 
espaço 

 
21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
 

 
Muito acima de 
500 lux 

Não necessário 
complemento de 
iluminação artificial para 
trabalhar neste espaço 

 
Total: 8 

 
Total: 7 
 

 
21.12.@18:00 PM (verão) 
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Parcialmente 
abaixo de 200 lux 

 
Parcialmente necessário o 
complemento de iluminação 
artificial para trabalhar neste 
espaço 

 
21.06 @ 15:00 PM (inverno) 
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Parcialmente 
abaixo de 500 lux 

 
Parcialmente necessário o 
complemento de 
iluminação artificial para 
trabalhar neste espaço  

Total: 3 
 

 
Total: 3 

 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera)  
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 

 
Muito abaixo de 
200 lux 

 
Estritamente necessário o 
complemento de iluminação 
artificial para trabalhar neste 
espaço 

 
21.12.@18:00 PM (verão) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera)  
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 
 

 
Muito abaixo de 
500 lux 

 
Estritamente necessário o 
complemento de 
iluminação artificial para 
trabalhar neste espaço 

 
Total: 5 

 
Total: 6 

Tabela 3.15: A Iluminância oriunda da iluminação natural resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas do Galpão Ferrando. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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ESTUDO DE CASO 4 – FÁBRICA DE TABACO 

 

 
Combinações de mês / dia / horário 
analisadas. 

 

 
Iluminância (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

 
Conforto visual -  Iluminância (lux)  

 
21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 

 
Muito acima de 200 lux 

 
Não necessário complemento de 
iluminação artificial para trabalhar neste 
espaço 

 
Total: 3 
 

 
21.12.@18:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  
23.09 @ 09:00 AM  (primavera)  
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
Parcialmente acima de 200 lux 

 
Parcialmente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 

 
Total: 9 
 

 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 
 

 
Muito abaixo de 200 lux 

 
Estritamente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 

 
Total: 4 
 

Tabela 3.16: A Iluminância oriunda da iluminação natural resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas da Fábrica de Tabaco. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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ESTUDO DE CASO 5 – COLÉGIO HERMANOS MARISTAS 

 

 
Combinações de mês / dia / 
horário analisadas. 
 

 
Iluminância (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

 
Conforto visual -  
Iluminância (lux)  

 
Combinações de mês / dia / 
horário analisadas. 

 
Iluminância (lux) 
Índice Mínimo (300 lux) 

 
Conforto visual -  
Iluminância (lux)  

 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono) 
                                                                                                 

 
Muito acima de 200 lux 

 
Não necessário 
complemento de 
iluminação artificial para 
trabalhar neste espaço 

 
N/A 

 
Muito acima de 300 lux 

 
Não necessário 
complemento de 
iluminação artificial para 
trabalhar neste espaço 

 
Total: 3 

 
Total: 0 
 

 
21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12.@18:00 PM (verão) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Parcialmente acima de 200 lux 

 
Parcialmente necessário 
o complemento de 
iluminação artificial para 
trabalhar neste espaço 

 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)  
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
                                                                                               
 
 
 

 
Parcialmente acima de 300 
lux 

 
Parcialmente necessário 
o complemento de 
iluminação artificial para 
trabalhar neste espaço 

 
Total: 6 
 

 
Total: 5 

 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera) 
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 

 
Muito abaixo de 200 lux 

 
Estritamente necessário 
o complemento de 
iluminação artificial para 
trabalhar neste espaço 

 
21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12.@18:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera) 
23.09 @ 15:00 PM (primavera)   
23.09 @ 18:00 PM (primavera)   

 
Muito abaixo de 300 lux 

 
Estritamente necessário o 
complemento de 
iluminação artificial para 
trabalhar neste espaço 

 
Total: 7 
 

 
Total: 11 

Tabela 3.17: A Iluminância oriunda da iluminação natural resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas do Colégio Hermanos Maristas. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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ESTUDO DE CASO 6 – GALPÃO PALENGA 

 
 
Combinações de mês / dia / horário 
analisadas. 

 

 
Iluminância (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

 
Conforto visual -  Iluminância (lux)  

 
21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 

 
Muito acima de 200 lux 

 
Não necessário complemento de 
iluminação artificial para trabalhar neste 
espaço 

 
Total: 3 
 

 
21.12.@18:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)  
 

 
Parcialmente acima de 200 lux 

 
Parcialmente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 

 
Total: 7 
 

 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera)  
23.09 @ 18:00 PM (primavera)  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Muito abaixo de 200 lux 

 
Estritamente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 

 
Total: 6 
 

Tabela 3.18: A Iluminância oriunda da iluminação natural resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas do Galpão Palenga. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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ESTUDO DE CASO 7 – CIN CEL CUR 

 
 
Combinações de mês / dia / horário 
analisadas. 

 

 
Iluminância (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

 
Conforto visual -  Iluminância (lux)  

 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)    
                                                                                          

 
Muito acima de 200 lux 
 

 
Não necessário complemento de 
iluminação artificial para trabalhar neste 
espaço 
  

Total: 2 
 

 
21.12 @ 12:00 PM (verão)  
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)   
                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
Parcialmente acima de 200 lux 
 

 
Parcialmente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 
 

 
Total: 4 
 

 
21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12.@18:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno); 
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera) 
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 
 

 
Muito abaixo de 200 lux 

 
Estritamente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 

 
Total:10 
 

Tabela 3.19: A Iluminância oriunda da iluminação natural resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas do Cin Cel Cur. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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ESTUDO DE CASO 8 – GALPÃO FRAI MARCOS 

 
 
Combinações de mês / dia / horário 
analisadas. 

 

 
Iluminância (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

 
Conforto visual -  Iluminância (lux)  

  
N/A 
 

 
Muito acima de 200 lux 

 
Não necessário complemento de 
iluminação artificial para trabalhar neste 
espaço  

Total: 0 
 

 
21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 18:00 PM (primavera)     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Parcialmente acima de 200 lux 

 
Parcialmente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 

 
Total: 7 
 

 
21.12.@18:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)  
 

 
Muito abaixo de 200 lux 

 
Estritamente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 

 
Total: 9 
 

Tabela 3.20: A Iluminância oriunda da iluminação natural resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas do Galpão Frai Marcos 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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ESTUDO DE CASO 9 – GALPÃO DE LÃS PIEDRAS ALTAS 

 
 
Combinações de mês / dia / horário 
analisadas. 

 

 
Iluminância (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

 
Conforto visual -  Iluminância (lux)  

 
21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
 

 
Muito acima de 200 lux 

 
Não necessário complemento de 
iluminação artificial para trabalhar neste 
espaço 

 
Total: 4 
 

 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)  
 

 
Parcialmente acima de 200 lux 

 
Parcialmente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 

 
Total: 5 
 

 
21.12.@18:00 PM (verão) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera)  
23.09 @ 18:00 PM (primavera)     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
Muito abaixo de 200 lux 

 
Estritamente necessário o complemento 
de iluminação artificial para trabalhar 
neste espaço 

 
Total: 7 
 

Tabela 3.21: A Iluminância oriunda da iluminação natural resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas do Galpão de Lãs Piedras Altas. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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A Tabela 3.13 indica que o estudo de caso 1, a Fábrica Caputto, apresenta medições de iluminância muito acima de 200 lux. 

Portanto, pode-se afirmar que o estudo de caso 1, a Fábrica Caputto, apresenta bons padrões de conforto visual, e que a 

geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas deste estudo de caso fazem com que seu espaço interno não 

necessite do complemento de iluminação artificial para sua utilização adequada. Oito das medições resultaram em combinações 

de mês / dia / horário com índices de iluminância muito acima de 200 lux, ao passo que cinco das medições resultaram em 

combinações com índices de iluminância parcialmente acima de 200 lux, e apenas três das medições resultaram em combinações 

com índices de iluminância foram muito abaixo de 200 lux. 

Já a Tabela 3.14 indica que o estudo de caso 2, o Deposito Portuário, apresenta medições de iluminância parcialmente 

acima de 200 lux. Portanto, pode-se afirmar que o estudo de caso 2, a Deposito Portuário, apresenta padrões razoáveis de 

conforto visual, e que a geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas deste estudo de caso fazem com que seu 

espaço interno necessite parcialmente de iluminação artificial para sua utilização adequada. Oito das medições resultaram em 

combinações de mês / dia / horário com índices de iluminância parcialmente acima de 200 lux, ao passo que quatro das medições 

resultarem em combinações com índices de iluminância muito acima de 200 lux, e mais quatro das medições também resultaram 

em combinações com índices de iluminância muito abaixo de 200 lux. 

A Tabela 3.15 indica que o estudo de caso 3, o Galpão Ferrando, apresenta medições de iluminância muito acima de 200 

lux. Portanto, pode-se afirmar que o estudo de caso 3, o Galpão Ferrando, apresenta bons padrões de conforto visual, e que a 

geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas deste estudo de caso fazem com que seu espaço interno não 

necessite de iluminação artificial para sua utilização adequada. Oito das medições resultaram em combinações de mês / dia / 

horário com índices de iluminância muito acima de 200 lux, ao passo que três das medições resultaram em combinações com 

índices de iluminância parcialmente acima de 200 lux, e cinco das medições resultaram em combinações com índices de 

iluminância muito abaixo de 200 lux.  
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No que diz respeito aos índices mínimos de 500 lux, a Tabela 3.15 também indica que o estudo de caso 3, o Galpão 

Ferrando, apresenta medições de iluminância muito acima de 500 lux. Nestes índices, o estudo de caso 3 ainda se manteve com 

bons padrões de conforto visual e seu espaço interno não necessitou do apoio de iluminação artificial. Sete das medições 

resultaram em combinações de mês / dia / horário com índices de iluminância muito acima de 500 lux, ao passo que três das 

medições resultaram em combinações com índices de iluminância parcialmente acima de 500 lux, e seis das medições resultaram 

em combinações com índices de iluminância muito abaixo de 500 lux. 

A Tabela 3.16 indica que o estudo de caso 4, a Fábrica de Tabaco, apresenta medições de iluminância parcialmente acima 

de 200 lux. Portanto, pode-se afirmar que o estudo de caso 4, a Fábrica de Tabaco, apresenta padrões razoáveis de conforto 

visual, e que a geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas deste estudo de caso fazem com que seu espaço 

interno necessite parcialmente do complemento de iluminação artificial para sua utilização adequada. Nove das medições 

resultaram em combinações de mês / dia / horário com índices de iluminância parcialmente acima de 200 lux, ao passo que três 

das medições resultaram em combinações com índices de iluminância muito acima de 200 lux, e quatro das medições resultaram 

em combinações com índices de iluminância muito abaixo de 200 lux. 

A Tabela 3.17 indica que o estudo de caso 5, o Colégio Hermanos Maristas, apresenta medições de iluminância muito 

abaixo de 200 lux. Portanto, pode-se afirmar que o estudo de caso 5, o Colégio Hermanos Maristas, apresenta padrões deficitários 

de conforto visual, e que a geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas deste estudo de caso fazem com que 

seu espaço interno necessite integralmente do complemento de iluminação artificial para sua utilização adequada. Sete das 

medições resultaram em combinações de mês / dia / horário com índices de iluminância muito abaixo de 200 lux, ao passo que 

seis das medições resultaram em combinações com índices de iluminância parcialmente acima de 200 lux, e apenas três das 

medições resultaram em combinações com índices de iluminância muito acima de 200 lux. 
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No que diz respeito aos índices mínimos de 300 lux, a Tabela 3.17 também indica que o estudo de caso 5, o Colégio 

Hermanos Maristas, apresenta medições de iluminância muito abaixo de 300 lux. Nestes índices, o estudo de caso 5 ainda se 

manteve com padrões deficitários de conforto visual, e seu espaço interno necessita de apoio integral de iluminação artificial para 

sua utilização. Onze das medições resultaram em combinações de mês / dia / horário com índices de iluminância muito abaixo de 

300 lux, ao passo que cinco das medições resultarem em combinações com índices de iluminância parcialmente acima de 300 lux, 

e nenhuma das medições resultaram em combinações com índices de iluminância muito acima de 300 lux. 

A Tabela 3.18 indica que o estudo de caso 6, o Galpão Palenga, apresenta medições de iluminância parcialmente acima de 

200 lux. Portanto, pode-se afirmar que o estudo de caso 6, o Galpão Palenga, apresenta padrões razoáveis de conforto visual, e 

que a geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas deste estudo de caso fazem com que seu espaço interno 

necessite parcialmente do complemento de iluminação artificial para sua utilização adequada. Sete das medições resultaram em 

combinações de mês / dia / horário com índices de iluminância parcialmente acima de 200 lux, ao passo que três das medições 

resultaram em combinações com índices de iluminância muito acima de 200 lux, e seis das medições resultaram em combinações 

com índices de iluminância muito abaixo de 200 lux. 

A Tabela 3.19 indica que o estudo de caso 7, o Galpão Cin Cel Cur, apresenta medições de iluminância muito abaixo de 200 

lux. Portanto, pode-se afirmar que o estudo de caso 7, o Galpão Cin Cel Cur, apresenta padrões deficitários de conforto visual, e 

que a geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas deste estudo de caso fazem com que seu espaço interno 

necessite de iluminação artificial para sua utilização adequada. Dez das medições resultaram em combinações de mês / dia / 

horário com índices de iluminância muito abaixo de 200 lux, ao passo que quatro das medições resultaram em combinações com 

índices de iluminância parcialmente acima de 200 lux, e duas das medições resultaram em combinações com índices de 

iluminância muito acima de 200 lux. 
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A Tabela 3.20 indica que o estudo de caso 8, o Galpão Frai Marcos, apresenta medições de iluminância muito abaixo de 

200 lux. Portanto, pode-se afirmar que o estudo de caso 8, o Galpão Frai Marcos, apresenta padrões deficitários de conforto visual, 

e que a geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas deste estudo de caso fazem com que seu espaço interno 

necessite integralmente de iluminação artificial para sua utilização adequada. Nove das medições resultaram em combinações de 

mês / dia / horário com índices de iluminância muito abaixo de 200 lux, ao passo que sete das medições resultaram em 

combinações com índices de iluminância parcialmente acima de 200 lux, e nenhuma das medições resultaram em combinações 

com índices de iluminância muito acima de 200 lux. 

A Tabela 3.21 indica que o estudo de caso 9, o Galpão de Lãs Piedras Altas, apresenta medições de iluminância muito 

abaixo de 200 lux. Portanto, pode-se afirmar que o estudo de caso 9, o Galpão de Lãs Piedras Altas, apresenta padrões 

deficitários de conforto visual, e que a geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas deste estudo de caso fazem 

com que seu espaço interno necessite integralmente de iluminação artificial para sua utilização adequada. Sete das medições 

resultaram em combinações de mês / dia / horário com índices de iluminância muito abaixo de 200 lux, ao passo que cinco das 

medições resultaram em combinações com índices de iluminância parcialmente acima de 200 lux, e quatro das medições 

resultaram em combinações com índices de iluminância muito acima de 200 lux. 

As Figuras 3.17 e 3.18, e a Tabela 3.22, representam uma síntese dos valores de iluminância supracitados. A Figura 3.17 

ilustra os valores de iluminância muito acima de 200 lux (verde), parcialmente acima de 200 lux (laranja), e muito abaixo dos 200 

lux (vermelho) referente aos estudos de caso, numerados de 1-9 conforme a lógica das demais peças gráficas deste capítulo. 

Seus resultados indicam que a maioria dos estudos de caso (5, 7, 8, e 9), isto é, quatro dos nove exemplares, apresentam maior 

número de índices de iluminância muito abaixo dos 200 lux.  
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Figura 3.17: Distribuição das medições de iluminância dos estudos de caso (numerados de 1 a 9) em muito acima de 200 lux (verde); parcialmente acima de 
200 lux (laranja); e muito abaixo de 200 lux (vermelho). 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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A Figura 3.17 também indica que sete dos nove estudos de caso (2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9) apresentam maior número de 

combinações de mês / dia / horário com índices parcialmente acima de 200 lux ou muito abaixo de 200 lux com relação a 

combinações com índices de iluminância muito acima de 200 lux. Apenas os estudos de caso 1 e 3 apresentam maior número de 

combinações com índices de iluminância muito acima de 200 lux com relação a combinações parcialmente acima de 200 lux ou 

muito acima de 200 lux. 

Já a Figura 3.18 classifica os estudos de caso como muito acima de 200 lux (verde), parcialmente acima de 200 lux 

(laranja), ou muito abaixo dos 200 lux (vermelho).  Os resultados explicitados na Figura 3.18 são uma síntese dos resultados da 

qualidade do conforto visual explicitados na Figura 3.17: a geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas gera 

espaços de conforto visual variável, sendo que a maioria dos estudos de caso analisados nesta pesquisa provou ter índices de 

iluminância muito abaixo dos 200 lux e portanto, incompatíveis de serem utilizados sem o auxílio de iluminação artificial.  

 

Figura 3.18: Quantificação dos índices de Iluminância dominante nos 
estudos de caso. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Muito acima de 200 lux

Parcialmente acima de 200 lux

Muito abaixo de 200 lux



291 
 

 
A ILUMINÂNCIA ORIUNDA DA ILUMINAÇÃO NATURAL DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS 

Estudos de Caso Iluminância (lux) - iluminação natural  Conforto visual -  Iluminância (lux)  

 
1 - Fábrica Caputo 
3 - Galpão Ferrando 
 

 
Muito acima de 200 lux 

Não necessário complemento de iluminação 
artificial para trabalhar neste espaço 

Total: 2 
 

 
2 - Depósito Portuário  
4 – Fábrica de Tabaco 
6 - Galpão Palenga 
 

 
Parcialmente acima de 200 lux 

Parcialmente necessário o complemento de 
iluminação artificial para trabalhar neste 
espaço 

Total: 3 

 
5 – Colégio Hermanos Maristas 
7 – Galpão Cin Cel Cur 
8 - Galpão Frai Marcus 
9 - Galpão de Lãs Piedras Altas 
 

 
Muito abaixo de 200 lux 

Estritamente necessário o complemento de 
iluminação artificial para trabalhar neste 
espaço 

Total: 4 

Tabela 3.22: Justaposição das medições de iluminância dos estudos de caso (numerados de 1 a 9) em muito acima de 200 lux (verde); parcialmente acima 
de 200 lux (laranja); e muito abaixo de 200 lux (vermelho) e graus de conforto visual correspondente. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
 
 

Por fim, a tabela 3.22 classifica e identifica os estudos de caso cujas combinações de mês / dia / horário produziram índices 

de iluminância muito acima de 200 lux (verde), parcialmente acima de 200 lux (laranja), ou muito abaixo dos 200 lux (vermelho). 

Os resultados observados na tabela 3.22 representam uma síntese dos experimentos de análise de iluminância desta pesquisa, 
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indicando que apenas os estudos de caso 1 e 3 (Fábrica Caputto e Galpão Ferrando) apresentam índices de iluminância 

majoritariamente muito acima dos 200 lux e, portanto, podem ser utilizados em seu uso original sem o complemento de iluminação 

artificial. A mesma tabela 3.22 indica que os estudos de caso 2, 4, e 6 (Depósito Portuário, Fábrica de Tabaco, e Galpão Palenga) 

apresentam índices de iluminância majoritariamente parcialmente acima dos 200 lux e, portanto, necessitam do complemento de 

iluminação artificial para serem adequadamente utilizados em seu uso natural. Já os estudos de caso 5, 7, 8, e 9 (Colégio 

Hermanos Maristas, Galpão Cin Cel Cur, Galpão Frai Marcos, e Galpão de Lãs Piedras Altas) apresentam índices de iluminância 

majoritariamente muito abaixo dos 200 lux e, portanto, são incompatíveis de serem utilizados em seu uso original sem o auxílio de 

iluminação artificial.  

Logo, a interpretação conjunta das Figuras 3.17, 3.18, e Tabela 3.22, indica que a geometria resultante das Abóbadas 

Gaussianas descontínuas gera espaços de conforto visual variável. A maioria dos estudos de caso analisados nesta pesquisa 

provou ter índices de iluminância muito abaixo dos 200 lux e, portanto, incompatíveis de serem utilizados sem o auxílio de 

iluminação artificial.   
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4. Discussão 

 

 

“Don’t fight forces, use them”.  
R. Buckminster Fuller, 19__ 
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4. Discussão  

 

 

O presente capítulo estabelece uma interpretação quantitativa e qualitativa dos resultados demonstrados no capítulo 3, ao 

confrontar estes resultados com o estado da arte acerca da temática de estudo de maneira hierárquica. Este capítulo, juntamente 

com o capítulo 3, é importante dentro desta tese de doutoramento justamente por explicitar a contribuição original do trabalho. 

A presente arguição foi subdividida nas seções abaixo, onde estabelecem-se posições acerca da geometria constituinte das 

Abóbadas Gaussianas descontínuas, com uma arguição acerca da qualidade do espaço arquitetônico gerado por esta tipologia 

estrutural, um apanhado de constatações acerca do modus operandi do engenheiro Eladio Dieste na projetação e construção destas 

estruturas, e encerra-se com uma compilação acerca do conhecimento extraído a partir destas experimentações: 

 

▪ 4.1. A Geometria subjacente das Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste  

▪ 4.2. Sobre processo de projeto, processo construtivo, e a forma  

▪ 4.3 Conclusões 

 

 

 

 

 

 

 



295 
 

4.1. A Geometria subjacente das Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste  

 

A presente seção estabelece as posições resultante dos achados desta tese de doutoramento acerca da geometria subjacente 

das Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste, posições estas oriundas dos achados inéditos do Capítulo 3 – Resultados 

desta tese de doutoramento. Assim sendo, esta seção afirma que os resultados originais obtidos no Capítulo 3 – Resultados 

comprovam a hipótese desta tese de doutoramento de que existe um conjunto de relações geométricas até então ocultas, que vai 

além de uma mera semelhança geométrica, nas coberturas estruturadas como Abóbadas Gaussianas descontínuas, projetadas e 

construídas em cerâmica armada por Eladio Dieste.  

Em síntese, os achados da seção 3.1. Análises das seções indicam que as seções transversais das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas projetadas e construídas por Eladio Dieste apresentam as seguintes relações geométricas subjacentes em comum: 

1. Tem suas curvas constituídas por polinômios de terceiro grau, podendo ser sintetizados pelo polinômio y= - 0.040052 

. x3 + 0.357741 . x2 - 0.41699 . x + 0.186390; 

2. Não são senóides;  

3. Geometria passível de ser aproximada por segmentos de arcos de circunferência tangentes entre si ocasionalmente 

conectados por um único segmento de reta na porção central da curva; 

4. A geometria de seção era representada em desenho pela demarcação de alturas e distancias acumuladas nas 

“pranchas de geometria da abóbada” pelo engenheiro Eladio Dieste; 

5. Dimensionamento das flechas variável, variando em aproximadamente 67% (1,40 m < f < 2,35 m); 

6. Maiores vãos transversais implicam em maiores flechas transversais; 

7. A relação flecha – vão ficou na proporção 1:2 > x 1:4; 
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O estado da arte acerca do objeto de estudo se detém a fazer observações de cunho superficial e formal acerca da geometria 

das seções transversais das abóbada gaussianas descontínuas (Tabelas 4.1; 4.2), muitas vezes nem mesmo explicitando a 

diferenciação entre as variações taxonômicas contínuas e descontínuas da tipologia estrutural em voga. Apenas Dieste (1978; 

CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996) se detém a constatar a existência de seções de Abóbadas Gaussianas 

contínuas e descontínuas de modo a explicitar diferentes estratégias de cálculo e explicitar possíveis variações tipológicas.  

Anderson (2004), por exemplo, alcunha a seção transversal de abóbada gaussiana como seção em “S” em função de seu 

caráter ondulado e natureza geométrica desconhecida, ao passo que Bechthold (2008) comete o equívoco conceitual matemático 

ao denominar as seções transversais de Abóbadas Gaussianas de Eladio Dieste como funções senóides. De fato, os achados desta 

tese permitem constar que existe mais que uma semelhança formal entre as Abóbadas Gaussianas descontínuas projetadas e 

construídas por Eladio Dieste, de modo que a mesma propriedade se estende as seções transversais da tipologia estrutural em 

análise. Como pode ser observado nas Tabelas 4.1 e 4.2, a presente tese de doutoramento vai além destas meras alusões formais 

e estabelece que estas seções transversais são regidas por um conjunto de relações geométricas ocultas e subjacentes, com 

desdobramentos na geometria resultante da superfície da tipologia estrutural em voga. Assim sendo, a presente pesquisa defina as 

seções transversais das Abóbadas Gaussianas descontínuas como curvas constituída por polinômio de 3º grau, não senóide, 

podendo ser aproximada por segmentos de arcos de circunferência tangentes entre si outrossim conectados ao centro por segmento 

de reta. Sua flecha é variável, diretamente proporcional ao vão transversal. 
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SEÇÃO TRANSVERSAL DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 1 

 
Autor 

 
Posição 

 
Eladio Dieste (1978; 
CARBONELL, 1987; 
TORRECILLAS, 

PÉREZ, 1996;) 

 
Seção transversal ondulada, de flecha variável, concebida para aumentar a rigidez da casca resultante. 
 

El aspecto analítico de este problema no es simple […], pero es obvio que para hacer frente al pandeo y a las flexiones conviene 
aumentar la rigidez de la cascara. 
[…] Es mejor ondular la bóveda [transversal] con lo que se aumenta su rigidez sin aumentar más que levemente su desarrollo y su 
peso, sin crear discontinuidades en la seccion transversal. 
[…] Pero la ondulación constante en todo desarrollo transversal no resuelve bien el problema porque obliga a apoyar la bóveda sobre 
elementos resistente de un ancho igual a la amplitud de la onda más el espesor de la bóveda […] Resolvimos estas dificultades 
haciendo variable la amplitud de la onda de la bóveda desde un máximo en la clave a cero contra los elementos resistentes de borde. 
(DIESTE, 1986, p. 42) 
 

 
Anderson (2004) 

 
Seção curva em “S”, que representa a conquista da concepção estrutural pela forma por parte de Eladio Dieste. 

Dieste’s second major structural innovation was in what he termed “Gaussian” double-curvature vaults. […] Dieste gave strength to 
such vaults not by making the vault more massive (a solution by brute force that he naturally resisted) but by making the vault in 
successive transverse bands, each of which was given a greatly increased bending stiffness by means of three-dimensional 
curvature. At the center of the span where the forces to be resisted are greatest, the band has as its cross section (in the longitudinal 
direction of the building) a reclining S-shape. Dieste configured the S-shape to be lower and flatter at one side than at the other; 
when such bands of vault are built next to one another, the disparity (ANDERSON, 2004, p. 33, grifo nosso). 
 

 
Bechthold (2008) 

 
Curva senóide 

Some of Dieste’s most compelling work includes designs for churches with undulating brick walls and roof surfaces. His longest 
spanning shells include the so-called Gaussian vaults – sinusoidal cross sections that sweep across catenary lines to span 50 m.” 
(BECHTHOLD, 2008, p. 42, grifo nosso). 

 

Tabela 4.1: A geometria constituinte da seção transversal das Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 1. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SEÇÃO TRANSVERSAL DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 2 

 
Autor 

 
Posição 

 
Carvalho (2004) 

 
Geometria da fôrma da seção representada pela demarcação de alturas e distancias acumuladas em costelas 
 

Para a execução das Abóbadas Gaussianas era necessária a construção de moldes modulares especiais, que se assemelham ao 
esqueleto de animais pré-históricos, chamados então de “sistema de costelas”. As curvaturas variavam de acordo com a flecha das 
catenárias, sendo representadas por elementos geométricos.  
Os moldes eram executados com infraestrutura metálica. Em alguns casos, eram estruturados em três partes, sendo maior a parte 
central e duas laterais menores e dobráveis para permitir o deslocamento horizontal do molde. Uma superestrutura de madeira 
formada por tábuas de pequena espessura ou placas de compensado apoiadas nestas curvas de costelas gerava a superfície 
espacial da curvatura dupla desejada, na qual eram dispostas as peças cerâmicas. (CARVALHO, 2004, p. 130) 

 

 
Ochsendorf, J; 
Pedreschi, R. (2004) 

 
Curva ondulada derivada da movementação de catenária com flecha variada em plano vertical, ao longo de pontos de partida paralelos. 

Se, entretanto, a flecha da catenária variar gradualmente enquanto se move, então temos uma superfície ondulada. As ondulações 
são mais pronunciadas no centro da catenária, e diminuem [à medida que se distanciam do centro] até ficarem totalmente planos nos 
pontos de partida. (OCHSENDORF; PEDRESCHI, 2004, p. 144, tradução nossa). 
 

 
Melachos (2020) 

 
Curva constituída por polinômio de 3º grau, não por uma senóide. 
 
Sua flecha é variável, diretamente proporcional ao vão transversal.  
 
Sua geometria de seção era representada pela demarcação de alturas e distancias acumuladas nas “pranchas de geometria da abóbada”, 
mas pode ser aproximada por segmentos de arcos de circunferência tangentes entre si outrossim conectados ao centro por segmento 
de reta. 
 

Tabela 4.2: A geometria constituinte da seção transversal das Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 2. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 

 

Carvalho (2004) estabelece que a geometria das seções transversais de abóbada gaussiana era representada em desenho 

pelo engenheiro Eladio Dieste pela demarcação de alturas e distâncias acumuladas em cortes denominados “costelas”. Todavia a 

revisão do estado da arte, assim como das Fontes primárias obtidas nesta pesquisa constatou que a geometria das seções de 

abóbada gaussiana transversais era representada graficamente por Eladio Dieste a partir de desenhos de seções chave com 
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demarcações de altura e distancias acumuladas presentes nas pranchas de geometria das abóbadas, culminando em uma tabela 

de coordenadas de “geometria da abóbada”. A consulta destas mesmas Fontes primárias indica que a sistemática de representação 

da geometria das Abóbadas Gaussianas contínuas ocorria ou pela utilização de alturas e distancias acumuladas em seções em 

costelas tal como generalizado por Carvalho (2004), ou pelas demarcações de altura e distancias acumuladas nas seções chaves e 

tabelas de coordenadas nas pranchas de geometria das abóbadas”. 

Em síntese, os achados da seção 3.1. Análises das seções indicam que as seções longitudinais das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas projetadas e construídas por Eladio Dieste: 

1. Tem suas curvas constituídas por polinômios de segundo grau, não sendo passiveis de serem sintetizadas em um 

único polinômio. 

2. Possuem vão de dimensionamento não uniforme, variando de vãos menores como 20,40 e 50,00 m; 

3. Vãos longitudinais maiores não necessariamente acarretam vãos transversais maiores; 

4. O dimensionamento das flechas apresenta uma certa variação com relação ao vão transversal, indo de 1,82 m até 4,31 

m; 

5. Maiores vãos longitudinais não implicam em maiores flechas transversais; 

6. A relação flecha – vão ficou na proporção 1:11 > x > 1:8, sendo sua média aproximadamente, mas não exatamente, 

1:10. 

Com relação a seção longitudinal das Abóbadas gaussianas, as Tabelas 4.3 e 4.4 ilustram a maneira como estado da arte 

ressalta o fato de serem compostas por seções de arco de catenária (DIESTE, 1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 

1986; ANDERSON,  2004; BECHTHOLD, 2008; OCHSENDORF, 2004; PEDRESCHI; LARRAMBEBERE, 2004; PEDRESCHI,; 

THEODOSSOPOULOS, 2006). A presente pesquisa se posiciona de maneira análoga a estas definições, partindo do fato 
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consolidado de que as seções longitudinais das Abóbadas Gaussianas contínuas e descontínuas são de fato arcos de catenária. 

Entretanto, tal como pode ser observado na síntese de conclusões da seção 3.1. Análises das seções supracitada, e na Tabelas 4.3 

e 4.4, também fica comprovado que as seções longitudinais de Abóbadas Gaussianas descontínuas são constituídas por polinômios 

de segundo grau. Esta também se trata de uma contribuição original da presente pesquisa. Os achados do Capítulo 3 – Resultados 

também demonstraram que, ao contrário do que ocorre no caso das seções transversais, as seções longitudinais de Abóbadas 

Gaussianas descontínuas não demonstraram serem passiveis de serem sintetizadas por um único polinômio dentro dos preceitos 

metodológicos explorados. 

Pedreschi e Theodossopoulos (2006) corroboram com a definição de que as seções longitudinais das Abóbadas Gaussianas 

seriam definidas por arcos de catenária e, vão além, estipulando que estas seções de catenária são regidas pela relação flecha – 

vão longitudinal entre 1:8 e 1:10, sendo 1:10 a proporção mais encontrada. A presente tese refuta parcialmente esta afirmação, 

provando através dos resultados obtidos no Capítulo 3 - Resultados que a relação flecha – vão longitudinal ficou na verdade entre 

1:8 e 1:11 para as seções longitudinais de Abóbadas Gaussianas descontínuas. Entretanto, os mesmos achados do Capítulo 3 – 

Resultados corroboram com o fato de que a relação flecha – vão longitudinal mais recorrente entre as Abóbadas Gaussianas 

descontínuas ficou em aproximadamente, 1:10. Tal qual mencionado anteriormente, Pedreschi e Theodossopoulos (2006) chegam 

a esta proporção usual, mas para Abóbadas Gaussianas como um todo, sem fazer a distinção entre suas variações tipológicas 

contínuas e descontínuas.  
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SEÇÃO LONGITUDINAL DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 1 

 
 
Autor 

 
Posição 

 
Eladio Dieste (1978; 
CARBONELL, 1987; 
TORRECILLAS, PÉREZ, 
1996) 

 
Seção de arco de catenária responsável pela maximização da compressão na estrutura 
 

Elegimos como directriz la catenaria, luego es peso se produce compresión simple; y esta compresión hace capaz a la estructura de 
resistir flexiones. (1996, p. 41) 

 
[…] una catenaria de cuerda fija y flecha variable. (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996, p. 43). 

 

 
Anderson, S. (2004) 

 
Seção de arco de catenária responsável pela maximização da compressão na estrutura 
 

Such minimal support is only possible, of course, if the vault, unlike traditional masonry vaults, can resist bending forces. […]  [in the 
longitudinal] section, the vaults are given the most effective structural form—a catenary (ANDERSON, 2004, p. 33) 

 

 
Bechthold, M. (2008) 

 
Seções de arco de catenária 

His longest spanning shells include the so-called Gaussian vaults – sinusoidal cross sections that sweep across catenary lines to span 
50 m. (BECHTHOLD, 2008, p. 42) 
 

 
Ochsendorf, J. (2004)  

 
Todas as seções longitudinais das cascas do Engenheiro Eladio Dieste são compostas por arcos de catenária.  

Overall, both designers used structural forms for the vault: Dieste’s vaults take a catenary form in cross section, while Maillart’s vault 
resembles a parabola, which narrows toward the end of the cantilever. (OCHSENDORF, 2004, p. 96) 

 

Tabela 4.3: A geometria constituinte da seção longitudinal das Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 1. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SEÇÃO LONGITUDINAL DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 2 
 
Autor 

 
Posição 

 
Pedreschi, R.; 
Larrambebere, G.  (2004)  

 
Seções de arco de catenária 
The Gaussian vault can be thought of as a series of connected catenary arches with varying rises that share a common springing. (PEDRESCHI; 
LARRAMBEBERE, 2004, p. 144). 

 
Pedreschi e 
Theodossopoulos (2006) 

 
Seção de catenária com relação flecha – vão longitudinal entre 1:8 e 1:10. 
 

Known as Gaussian vaults, their double-curved geometry is based on the catenary resulting in mainly axial compressive forces […] 
Typically the vaults have a low rise, the span-to-rise ratio is normally 8–10 and buckling is the likely mode of failure. 
[…] the Gaussian vault, [are] a very thin shallow vault of a catenary [longitudinal] section, with a typical span-to-rise ratio of 10. 
(PEDRESCHI, R.; THEODOSSOPOULOS, D., 2006, p. 1-4) 

 

 
Melachos (2020) 

 
Curva constituída por polinômio de 2º grau, também constituída por arco de catenária de modo a maximizar os esforços de compressão 
simples ao longo da superfície da estrutura.  
 
Seus vãos não são uniformes, variando de 20,40 m até os 50,00 m de extensão.  
 
 Sua  flecha é variável, diretamente proporcional ao vão transversal. 
 
 A relação flecha – vão ficou na proporção 1:11 > x > 1:8, sendo sua média aproximadamente, mas não exatamente, 1:10. 
 

Tabela 4.4: A geometria constituinte da seção longitudinal das Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 2. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 

 

Ainda, as análises estruturais de terceiros (ANDERSON, 2004; PEDRESCHI, THEODOSSOPOULOS; 2006) acerca das 

Abóbadas Gaussianas de Eladio Dieste apresentam a seção longitudinal constituída por arcos de catenária como elemento 

geométrico responsável pelo comportamento das coberturas como um todo.  Dieste (1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 

PÉREZ, 1996), em contrapartida, ressalta a atuação conjunta de seções longitudinais e transversais na concretização do 

comportamento estrutural das coberturas estruturadas como Abóbadas gaussianas. 
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Dieste (1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996) atesta que, apesar da forma catenária das seções 

longitudinais assegurarem a predominância de esforços de compressão na superfície, as seções transversais são responsáveis por 

controlar o momento de inércia da estrutura. A presente pesquisa se posiciona de maneira análoga ao engenheiro Eladio Dieste 

(1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996), ao atestar a maneira que ambas as seções transversais e longitudinais 

das Abóbadas Gaussianas descontínuas apresentam função importante no comportamento estrutural da superfície resultante. 

Em síntese, os achados da seção 3.2. Análises das superfícies indicam que as superfícies das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas projetadas e construídas por Eladio Dieste apresentam: 

1. Tem seus módulos estruturais divididos em três classificações de superfície: 1ª parte – superfície anticlástica e 

aproximadamente desdobrável, de matriz geométrica hiperbólica; 2ª parte – superfície desdobrável, de matriz 

geométrica parabólica; 3ª parte – superfície sinclástica aproximadamente desdobrável, de matriz geométrica 

elíptica; 

2. Não possuem a característica especial de curvatura média constante; 

3. A maior parte da superfícies dos modelos de Abóbadas Gaussianas descontínuas são quasi-mínimas; 

4. Os valores de k não apresentam relação direta com a dimensão de vãos longitudinais e transversais, assim como 

com as relações flecha - vão  das superfícies.  

Estas conclusões resultantes do Capítulo 3 – Resultados, são confrontadas com o estado da arte acerca das superfícies das 

Abóbadas Gaussianas descontínuas nas Tabelas 4.5, 4.6, e 4.7, denominadas “ A geometria constituinte da superfície das Abóbadas 

Gaussianas descontínuas” parte 1, 2, e 3 respectivamente. Eladio Dieste (1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996) 

estabelece que as Abóbadas Gaussianas são essencialmente cascas de diretriz catenária, cuja ondulação transversal e de amplitude 

variável tem o intuito de estabelecer sua rigidez e resolver a questão da flambagem. Esta definição é uma síntese da maior parte 

das definições destas superfícies na literatura correlata, onde ocorre uma preocupação em destrinchar a razão de ser da forma 
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estrutural de Dieste, ao invés da natureza constituinte de sua forma propriamente dita. As definições de Anderson (2004) (Tabela 

4.5) e Giovannardi (2007) (Tabela 4.6) são da mesma natureza. Se tratam de definições conceituais corretas, mas sem atacar as 

lacunas acerca da constituição da geometria da superfície das Abóbadas Gaussianas propriamente dita.  

Em contrapartida, Allen (2004) (Tabela 4.5) visa estabelecer que as Abóbadas Gaussianas de Eladio Dieste seriam 

essencialmente cilíndricas. Esta afirmação se trata de uma colocação superficial, embasada meramente em semelhanças formais, 

ao invés de relações geométricas explicitamente demonstradas nos escritos de Allen (2004). A presente pesquisa refuta esta 

afirmação a partir do princípio que um cilindro é “uma forma geométrica tridimensional formada por duas bases circulares em planos 

distintos e paralelos e por todos os pontos entre essas bases” (SILVA, 2019, p. 1), e que o processo de modelagem paramétrica dos 

módulos de superfície de abóbada gaussiana descontínua demonstrados na seção 2.6. Modelagem Paramétrica demonstrou que 

as bases da superfície foram constituídas por seções transversais oriundas de polinômios de 3º grau transladados ao longo dos 

arcos de catenária que constituem as seções longitudinais da superfície. As bases da superfície das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas não são compostas por bases circulares, de modo que a superfície das Abóbadas Gaussianas não é cilíndrica tal qual 

afirmado por Allen (2004). 
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SUPERFÍCIE DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 1 

 
Autor 

 
Posição 

 
Eladio Dieste (1978; 
CARBONELL, 1987; 
TORRECILLAS, 
PÉREZ 1996;) 

 
Cascas de diretriz catenária, de ondulação transversal e amplitude variável  

Elegimos como directriz la catenaria, luego es peso se produce compresión simple; y esta compresión hace capaz a la 
estructura de resistir flexiones. (1996, p. 41) 

 
[…] la forma geométrica de la bóveda, que se obtienen entonces desplazando una catenaria de cuerda fija y flecha 
variable, contenida en un plano vertical móvil que se traslada, manteniéndose paralelo a otro plano vertical fijo, de modo 
que los arranques de estas catenarias recorran dos rectas paralelas entre sí, en general contenidas en un mismo plano 

horizontal. (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996, p. 43) 

 

 
Allen (2004) 
 

 
As abóbadas guassianas de Eladio Dieste são essencialmente cilíndricas 
 

Dieste’s Gaussian vaults are fundamentally cylindrical in shape. However, to remain stable under asymmetrical loading 
conditions such as drifting snow or strong winds, a cylindrical vault would have to be very thick. Dieste’s response is to 
keep the vault thin and slice it into strips. The cross section of each strip begins at its springings as a straight, horizontal 
line that soon morphs into an S-shape whose depth increases until it reaches a maximum at the crown of the vault. 
(ALLEN, 2004, p. 73) 

 

 
Anderson (2004) 

 
Cascas de dupla curvatura, com ondulações tridimensionais visando aumentar sua rigidez  

Dieste’s second major structural innovation was in what he termed “Gaussian” double-curvature vaults […] Dieste gave 
strength to such vaults not by making the vault more massive (a solution by brute force that he naturally resisted) but by 
making the vault in successive transverse bands, each of which was given a greatly increased bending stiffness by means 
of three-dimensional curvature. (2004, p. 33) 

 

Tabela 4.5: A geometria constituinte da superfície das Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 1. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SUPERFÍCIE DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 2 

 

 
Autor 

 
Posição 

 
Bechthold (2008) 

 
Cascas que lembram abóbadas, com seções transversais sinusoidais 

Related systems are the elegantly shaped so-called Gaussian vaults by Uruguayan engineer Eladio Dieste. These are pre-stressed 
vault-like shells with cross-sections from a series of sinusoidal curves […] they allow light to enter the interior while at the same time 
draining the water to the building edge. (p. 110). 

 

 
Giovannardi (2007) 

 
Cascas rígidas de dupla curvatura, de diretriz catenária.  

Leggerissime volte in mattoni (o pignatte), con diretrrice catenaria, per cui il peso proprio produce compresione semplice, a forma di 
campana di Gauss [...]  
Per aumentare le luci evitando il vero rischio di queste strutture, che eh lo svergolamento, Dieste lavora sulla forma ed in particolare in 
senso [transversale] [...] 
Una variante, in cui la sezione longitudinale  e´ a dente  di sega, consente di ottenere iluminazione dall ´alto. 
[...] Si ottiene una lamina per la doppia curvatura: molto rigida per la doppia curvatura. (GIOVANNARDI, F., 2007, p. 35-36). 
 

 
Pedreschi; 
Larrambebere (2004) 

 
Casca ondulada, composta por seções de catenária transladadas horizontalmente, mas com flecha gradualmente variável 

In Dieste’s Gaussian vaults, the surface is warped with transverse undulations that deepen toward the middle of the vault and provide 
the necessary stiffness. The surface geometry changes continuously. To understand the form of the vault, it is useful to imagine a 
vertical plane between the springing points. Within this plane, a catenary curve is drawn. If the plane is allowed to move along the 
springing points, then the surface described by the motion of the curve is the same surface as a barrel vault. If, however, the rise of 
the catenary varies gradually as it moves, then an undulating surface is described. The undulations are most pronounced at midpoint, 
diminishing to become completely flat at the springing points. The undulation at midsection provides the necessary buckling 
resistance, while the flattening at the springing points allows a simple connection with the side walls. 
The Gaussian vault can be thought of as a series of connected catenary arches with varying rises that share a common springing. 
(PEDRESCHI; LARRAMBEBERE, 2004, p. 144, tradução nossa).  
 

Tabela 4.6: A geometria constituinte da superfície das Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 2. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SUPERFÍCIE DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 3 

 
Autor 

 
Posição 

 
Melachos (2020) 

 
A geometria das Abóbadas Gaussianas é composta por uma casca ondulada, composta por seções de catenária 
transladadas horizontalmente, mas com flecha gradualmente variável, podendo ter suas ondulações interrompidas ou não 
por aberturas: as Abóbadas Gaussianas contínuas e descontínuas.  
 
Sua superfície é dividida em três partes:  
 

1. Anticlástica, de matriz geométrica hiperbólica, numericamente freeform, mas aproximadamente desdobrável (parte 
minoritária); 

2. Desdobrável, de matriz geométrica parabólica (parte maioritária); 
3. Sinclástica, de matriz geométrica elíptica, numericamente freeform, mas aproximadamente desdobrável (parte 

minoritária). 
 
Superfície numericamente freeform, mas aproximadamente desdobrável. 
Não possuem a característica especial de curvatura média constante, mas a maior parte da superfícies dos modelos de 
Abóbadas Gaussianas descontínuas são quasi-mínimas; 
 
Os valores de k não apresentam relação direta com a dimensão de vãos longitudinais e transversais, assim como com as 
relações flecha - vão  das superfícies.  
 

Tabela 4.7: A geometria constituinte da superfície das Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 3. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
 

Bechthold (2008) mantem o mesmo equívoco conceitual de Allen (2004) ao se referir as seções transversais das Abóbadas 

Gaussianas como senóides em função de semelhança formal, sem qualquer verificação matemática. A refutação desta afirmação já 

foi demonstrada anteriormente neste capítulo, mas uma questão importante levantada por Bechthold (2008) é a de que as Abóbadas 

Gaussianas são cascas que “lembram” abóbadas, mas que não necessariamente são abóbadas. O estado da arte (DIESTE, 1978; 

CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996; ANDERSON, 2004) indica que o termo gaussianas na denominação da tipologia 

das Abóbadas Gaussianas é uma homenagem ao matemático alemão Carl Friedrich Gauss, porém a presente pesquisa destaca 
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que a origem da inclusão do termo abóbada na denominação da tipologia é uma incógnita. Pode-se inferir portanto, que da mesma 

maneira que Allen (2004) e Bechthold (2008) tomaram a liberdade para fazerem alusões a formas conhecidas perante o contato com 

uma forma para eles desconhecida, Eladio Dieste fez o mesmo e associou a forma até então inédita da tipologia das Abóbadas 

Gaussianas com geometrias presentes em seu repertorio, chegando-se assim portanto a inclusão do termo abóbada na 

denominação da tipologia estrutural abóbada gaussiana.  

A presente pesquisa também se ladeia parcialmente com a definição de Abóbadas Gaussianas de Pedreschi e 

Larrambebere (2004), de que sua geometria seria constituída por uma casca ondulada, composta por seções de catenária 

transladadas horizontalmente, mas com flecha gradualmente variável (2004). A presente se posiciona em acordo com esta 

definição da geometria da superfície do estudo de caso, talvez a mais precisa de todo o estado da arte, mas se faz necessário 

acrescentar a questão das aberturas. Assim sendo, uma complementação desta síntese do posicionamento de Pedreschi e 

Larrambebere (2004) seria de que: a geometria das Abóbadas Gaussianas é composta por uma casca ondulada, composta por 

seções de catenária transladadas horizontalmente, mas com flecha gradualmente variável, podendo ter suas ondulações 

interrompidas ou não por aberturas: as Abóbadas Gaussianas contínuas e descontínuas.  

A questão da natureza e classificação da curvatura das superfícies do objeto de estudo não foi observada além da questão 

da dupla-curvatura no estado da arte (DIESTE, 1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996; ALLEN, 2004; 

ANDERSON, 2004; BECHTHOLD, 2008; GIOVANNARDI, 2007; PEDRESCHI, LARRAMBEBERE, 2004), denotando uma importante 

lacuna no que diz respeito a futuras explorações projetuais e construtivas de tipologias análogas. Assim sendo, os resultados do 

Capítulo 3 – Resultados explicitados na Tabela 4.7 demonstram, de maneira inédita, que a superfícies das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas é constituída por três superfícies de natureza diferente, porem semelhantes entre si: 
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Parte 1 - Anticlástica, de matriz geométrica hiperbólica, e aproximadamente desdobrável – parte minoritária 

Parte 2 - Desdobrável, de matriz geométrica parabólica – parte maioritária  

Parte 3 – Sinclástica, de matriz geométrica elíptica, e aproximadamente desdobrável – parte minoritária.  

A Tabela 4.7 também demonstra que as Abóbadas Gaussianas descontínuas não possuem a característica especial de 

curvatura média constante mais propícia aas estruturas pneumáticas (POTTMANN et al., 2007), mas a maior parte da superfícies 

dos modelos de se provaram são quasi-mínimas. Logo, os resultados obtidos no Capítulo 3 – Resultados sugerem que as Abóbadas 

Gaussianas descontínuas apresentam superfície desdobrável ou aproximadamente desdobrável, além de quasi-mínima. Estes 

resultados comprovam a hipótese de que existe de fato existe um conjunto de relações geométricas até então ocultas nas coberturas 

estruturadas com Abóbadas Gaussianas descontínuas, projetadas e construídas em cerâmica armada por Eladio Dieste.  

Estes resultados também atestam para a competência do engenheiro Eladio Dieste no quesito de concepção estrutural. 

Anderson (2004) celebra as qualidades de Eladio Dieste neste quesito em função de sua utilização da catenária como elemento de 

minimização da compressão, ondulação transversal como elemento de maximização da rigidez, e impacto espacial dos espaços 

internos resultantes. Ochsendorf (2004) eleva Eladio Dieste ao patamar dos artistas estruturais de Billington (1984) em função da 

maneira como o engenheiro uruguaio desenvolvia estruturas como obras de arte por meio da eficiência, economia e elegância. Já a 

presente pesquisa celebra a competência do engenheiro uruguaio no âmbito da concepção estrutural ao corroborar que suas 

Abóbadas Gaussianas descontínuas mantinham eficiência estrutural através de seções longitudinais derivadas da catenária e 

transversais onduladas visando sua rigidez e controle da inércia, ao comprovar que suas abobadas gaussianas descontínuas 

mantinham eficiência construtiva ao serem constituídas por superfícies majoritariamente desdobráveis, e ao comprovar que suas 

Abóbadas Gaussianas mantinham eficiência econômica ao serem constituídas por superfícies quasi-mínimas.  
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A questão das aberturas foi ocasionalmente notada no estado da arte. A Tabela 4.8 delineia a maneira como cada um dos 

principais autores acerca de Eladio Dieste abordaram a questão da eventual subdivisão das Abóbadas Gaussianas em subcategorias 

estruturais em função de suas aberturas. A presente pesquisa classificou as Abóbadas Gaussianas da mesma maneira que Dieste 

(1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996): Abóbadas Gaussianas contínuas (sem aberturas) e descontínuas (com 

aberturas).  

A Tabela 4.8 também indica que Allen (2004), Anderson (2004), e Giovannardi (2007) classificavam as Abóbadas Gaussianas 

simplesmente como Abóbadas Gaussianas ou, abóbadas de dupla-curvatura com aberturas e abóbadas de dupla-curvatura sem 

aberturas. Todavia, ao contrário de Allen (2004) e Anderson (2004), apenas Giovannardi (2007) levou em conta a questão da 

presença ou não de abertura ao procurar definir a forma das abóbadas gaussianas. Alguns autores como Bechthold (2008) e 

Pedreschi e Larrambebere (2004) não fizeram distinção entre Abóbadas Gaussianas com ou sem aberturas, tratando a presença de 

aberturas como elemento mandatório nas coberturas desta tipologia estrutural em suas análises da obra do engenheiro Eladio Dieste. 
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AUTOR 

 
SUB-TIPOLOGIAS ESTRUTURAIS   

 
Eladio Dieste (1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 
PÉREZ 1996) 

 
1 - Contínuas (sem aberturas); 2 - Descontínuas (com aberturas) 

 
Allen (2004) 

 
1 - Com aberturas; 2 - Sem aberturas 

 
Anderson (2004) 

 
1 - Com aberturas; 2 - Sem aberturas  

 
Bechthold (2008) 

 
N / A (somente com aberturas) 

 
Giovannardi (2007) 

 
1 - Com aberturas; 2 - Sem aberturas 

 
Pedreschi; Larrambebere (2004) 

 
N / A (somente com aberturas) 

 
Melachos (2020) 

 
1 - Contínuas (sem aberturas); 2 - Descontínuas (com aberturas) 

Tabela 4.8: Subcategorizações das Abóbadas Gaussianas no estado da arte. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 

 

 Por fim, os achados da seção 3.3. Análises de Iluminância indicam que os espaços internos resultantes da geometria das 

Abóbadas Gaussianas descontínuas projetadas e construídas por Eladio Dieste apresentam: 

1. A geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas gera espaços de conforto visual variável, sendo que 

a maioria dos estudos de caso analisados nesta pesquisa provou ter índices de iluminância muito abaixo dos 200 lux 

e, portanto, incompatíveis de serem utilizados sem o auxílio de iluminação artificial.   

a. A maioria dos estudos de caso (5, 7, 8, e 9), isto é, quatro dos nove exemplares, apresentam maior número de 

índices de iluminância muito abaixo dos 200 lux. Sete dos nove estudos de caso (2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9) apresentam 

maior número de combinações de mês / dia / horário com índices parcialmente acima de 200 lux ou muito abaixo 

de 200 lux com relação a combinações com índices de iluminância muito acima de 200 lux. 
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b. Por fim, a tabela 3.22 classifica e identifica os estudos de caso cujas combinações de mês / dia / horário 

produziram índices de iluminância muito acima de 200 lux (verde), parcialmente acima de 200 lux (laranja), ou 

muito abaixo dos 200 lux (vermelho).  

 

Tal qual adiantado na base teórica desta pesquisa, no Capítulo 1 - Fundamentação Teórica: Eladio Dieste, um engenheiro 

estrutural inovador e latino-americano, o estado da arte acerca da temática da pesquisa não identificou a análise da qualidade do 

espaço arquitetônico em termos de conforto ambiental Lumínico gerado pelas Abóbadas Gaussianas como um todo. O que foi 

detectado, foram constatações da possibilidade de aberturas nas Abóbadas Gaussianas (Tabela 4.8) em Eladio Dieste (1978; 

CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996), Allen (2004), Anderson (2004), e Giovannardi (2007). As Tabelas 4.9 e 4.10 

indicam como Eladio Dieste (1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996), Anderson (2004), Carvalho (2004), 

Pedreschi e Larrambebere (2004), e Pedreschi e Theodossopoulos (2006), chegaram a apontar a maneira na qual a curvatura da 

geometria das Abóbadas Gaussianas descontínuas ajudaria a disseminar a iluminação natural em seu interior, entretanto sem 

qualquer verificação quantitativa ou qualitativa, devidamente regida por preceitos metodológicos científicos.  

Os resultados supracitados da seção 3.3. Análises de Iluminância, sintetizados nas Tabelas 4.9 e 4.10, demonstram a maneira 

na qual a presente pesquisa se utilizou de procedimentos científicos para realizar uma análise quantitativa e qualitativa da qualidade 

do espaço gerado pela geometria das Abóbadas Gaussianas descontínuas. Assim sendo, a presente pesquisa se posiciona de modo 

a estabelecer que a geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas gera espaços de conforto visual variável, 

usualmente muito abaixo dos 200 lux, ocasionalmente parcialmente acima dos 200 lux, e raramente muito acima dos 200 lux. 

Consequentemente, pode-se afirmar que os espaços resultantes da geometria das abobadas gaussianas descontínuas são 

incompatíveis de serem utilizados sem o auxílio de iluminação artificial.  Estas afirmações corroboram com a hipótese central desta 
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tese de doutoramento, de que existe um conjunto de relações geométricas até então ocultas nas coberturas estruturadas com 

Abóbadas Gaussianas descontínuas, projetadas e construídas em cerâmica armada por Eladio Dieste. 

 
A ILUMINAÇÃO NAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 1 

 
Autor 

 
Posição 

 
Eladio Dieste (1978; 
CARBONELL, 1987; 
TORRECILLAS, PÉREZ, 
1996) 

 
A tipologia das Abóbadas Gaussianas descontínuas permite a iluminação natural devidamente orientada 
 

Partiendo de esta forma básica puede obtenerse otro tipo de superficie gausa, cuando se desea iluminación convenientemente 

orientada. (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996, p. 43). 

 

 
Anderson (2004) 

 
A tipologia das Abóbadas Gaussianas descontínuas permite a iluminação natural, e a parte inferior de sua geometria reflete a luz 
natural em seu interior 
 
 

The Gaussian vaults yield very special qualities of light. In addition to the effective dispersion of light throughout these buildings, there 
is the virtually sentient way in which different aspects of the vaults are revealed as one moves beneath them. From one direction, 
there is the soft lighting over the curving surfaces of the vaults; from the other, the repetition of the glazed lunettes with views of the 
sky. (ANDERSON, 2004, p. 34) 

 

Tabela 4.9: A iluminação natural nas Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 1. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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A ILUMINAÇÃO NAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 2 

 
Autor 

 
Posição 

 
Carvalho (2004) 
 

 
A tipologia das Abóbadas Gaussianas descontínuas permite a iluminação natural 
 

A exploração da iluminação natural pode ser notada tanto em obras religiosas como em obras utilitárias. Como exemplos de recursos 
adotados podem ser citados a criação de janelas na cobertura, o desnivelamento entre as abóbadas e a criação de pérgulas. 
A Figura 4.38 mostra o uso de janelas na cobertura em abóbadas de curvatura dupla. A Figura 4.38 (a) mostra uma série de janelas na 
cobertura do Montevideo Shopping, no Uruguai e a Figura 4.38 (b) mostra a fachada do Pavilhão dos Produtores do CEASA, em Porto 
Alegre, exemplos de solução adotada em muitas de suas obras pela modificação da forma básica da abóbada de curvatura dupla. Esta 
solução resulta em iluminação uniforme e bem distribuída por toda a área coberta. (CARVALHO, 2006, p. 105) 

 

 
Pedreschi; 
Larrambebere (2004) 

 
A tipologia das Abóbadas Gaussianas descontínuas permite a iluminação natural, e a parte inferior de sua geometria reflete a luz natural 
em seu interior 
 

Dieste employed Gaussian vaults “as the farmer uses the tractor,” for heavy work, often in buildings constructed for agricultural 
purposes—low-cost buildings by any definition. In a typical Dieste building, the roof consists of a series of vaults creating a wavelike 
form of repeated undulations. This wavelike nature of the vaults provides the opportunity for top lighting, similar to that created by a 
sawtooth roof. In the areas of overlap between successive vaults, crescent-shaped slots along the span are glazed. The underside of 
the vault reflects and diffuses natural light into the building. (Pedreschi; Larrambebere, 2004, p. 145). 

 
Pedreschi e 
Theodossopoulos 
(2006) 

 
A parte inferior da geometria das Abóbadas Gaussianas reflete a luz natural em seu interior. 
 

The underside of the vault diffuses the natural light to provide pleasant ambient lighting conditions. (Pedreschi; Theodossopoulos, 
2006, p. 7). 

 
Melachos (2020) 
 

 
A geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas gera espaços de conforto visual variável, usualmente muito abaixo dos 
200 lux, ocasionalmente parcialmente acima dos 200 lux, e raramente muito acima dos 200 lux.  
 
Os espaços resultantes da geometria das abobadas gaussianas descontínuas são incompatíveis de serem utilizados sem o auxílio de 
iluminação artificial.   

 

Tabela 4.10: A iluminação natural nas Abóbadas Gaussianas descontínuas – Parte 2. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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Sob o mesmo viés meramente descritivo, Carvalho (2004) sugere que “Dieste explora a textura, a cor e o brilho do material 

cerâmico através de iluminação sempre difusa e indireta. Os diferentes padrões das peças especificadas para as superfícies que 

formam as paredes e a cobertura são realçados por este efeito de iluminação, refletindo a luz e criando diferentes efeitos 

cromáticos” (p. 105). Carvalho (2004) sintetiza a utilização da iluminação natural nas Igrejas por parte do engenheiro Eladio Dieste 

como um “ingrediente insubstituível de expressão [...] dirigida a pontos estratégicos como atraída por magnetismo, fundindo-se aos 

materiais e tornando-se parte deles. Desta forma, buscou-se simular e anunciar a presença divina.” (p. 106). 

As visitas in-loco realizadas durante a presente pesquisa de doutoramento, assim como os registros fotográficos realizados 

nestas visitações e coletados nas publicações correlatas, fazem com que a presente pesquisa se posicione de maneira análoga 

com Carvalho (2004) no sentido de que a iluminação natural de fato contribui com o potencial de expressão das geometrias de 

Dieste, em especial das Abóbadas Gaussianas descontínuas. Não obstante, o incremento de dramaticidade agregado ao espaço 

arquitetônico gerado pela luz natural não desabona o fato de que os índices de iluminância derivados da iluminação natural das 

abóbadas descontínuas projetadas e construídas por Eladio Dieste não são suficientes para garantir sua utilização sem o 

complemento de iluminação natural. A presente pesquisa se posiciona de modo a constatar que, não apenas as Abóbadas 

Gaussianas descontínuas projetadas e construídas por Eladio Dieste, mas a obra do engenheiro uruguaio como um todo, carecem 

de uma exploração cientifica e sistemática mais aprofundada acerca dos desdobramentos térmicos, Lumínico, e de ventilação 

natural decorrentes de sua geometria.  
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4.2. Sobre processo de projeto, processo construtivo, e a forma  

 

 A presente seção tem como objetivo identificar as contribuições originais desta pesquisa frente as lacunas observadas 

no processo de projeto e construção das Abóbadas Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste, explorando a peculiaridade da 

relação entre geometria desta tipologia estrutural e seus desdobramentos no modus operandi do engenheiro uruguaio Eladio Dieste. 

Assim sendo, os achados do levantamento e análise de Fontes primarias no Capítulo 2 – Procedimentos Metodológicos, e os 

resultados das experimentações no Capítulo 3 – Resultados, indicam as seguintes particularidades acerca do processo de projeto 

das Abóbadas Gaussianas descontínuas projetadas e construídas por Eladio Dieste: 

 

1. A geometria das Abóbadas Gaussianas descontínuas era representada graficamente nas pranchas de geometria das 

abóbadas, e assim transladada de suas planilhas de cálculo para o canteiro de obras; 

2. A representação gráfica das Abóbadas Gaussianas descontínuas se dava pela sua seção transversal chave e sua seção 

longitudinal chave, com anotações de altura e distância acumulada nos pontos de constituição geométricas determinados pelo 

engenheiro Eladio Dieste. Os demais pontos da superfície resultante estavam listados em uma tabela de coordenadas que 

cruzava alturas e distancias acumuladas, e permitia a extração de todas as seções, ou costelas, transversais e longitudinais 

que constituem sua geometria; 

3. Todos os desenhos das seções transversais chave dos estudos de caso foram desenvolvidos na escala 1:10. Assim sendo, 

se pode inferir que todas as seções transversais chaves das pranchas de geometria da abóbada desta tipologia devem ter 

sido desenhadas pelo engenheiro Eladio Dieste na escala 1:10; 

4. Oito dos nove desenhos das seções longitudinais chaves dos estudos de caso foram desenvolvidos na escala 1:50, ao passo 

que apenas a Fábrica Caputto teve esta peça gráfica desenvolvida na escala 1:20. Assim sendo, pode-se inferir que a grande 
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maioria das seções longitudinais chave das pranchas de geometria da abóbada desta tipologia foram desenvolvidas em 1:50, 

com eventuais instâncias desenvolvidas em 1:20; 

5. As demarcações de altura e de distância acumulada nas seções transversais e longitudinais chave das pranchas de geometria 

da abóbada foram sempre apontadas com a precisão de três casas decimais; 

6. As seções transversais chave presentes nas pranchas de geometria da abóbada apresentam uniformidade de distanciamento 

entre os pontos de demarcação de distância acumulada, com ocorrências de variações na primeira e última demarcação. A 

quantidade de demarcações de distância acumulada nas pranchas de geometria da abóbada figura entre 10 e 17 unidades, 

sendo majoritariamente sendo constituída por 14 unidades; 

7. As seções longitudinais chaves nas pranchas de geometria da abóbada apresentam uma oscilação na demarcação de 

distâncias acumuladas horizontais. A quantidade destas demarcações varia erraticamente entre 10 e 28, usualmente 

figurando acima de 23 unidades. 

8. Pode-se inferir que a geometria das seções transversais de Abóbadas Gaussianas descontínuas não foi representada em 

desenho com o auxílio de compassos porque  

a. constatou-se que sua representação gráfica nas pranchas de geometria da abóbada se deu por anotações de altura e 

distância acumulada dos pontos de constituição geométrica, tal qual supracitado nesta mesma listagem; 

b. sua geometria é constituída por polinômios de 3º grau; 

c. a aproximação de sua geometria por elementos geométricos conhecidos resultou em uma constituição aproximada de 

arcos de circunferência tangentes entre si ocasionalmente conectados na porção central da curva por segmento de 

reta. 

Estes apontamentos representam contribuições originais desta pesquisa acerca do processo de projeto de Abóbadas 

Gaussianas descontínuas, pois não foram detectadas explorações aprofundadas acerca do modus operandi do engenheiro Eladio 

Dieste para conceber e projetar esta determinada tipologia estrutural no estado da arte correlato. O próprio engenheiro Dieste (1978; 
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CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996) afirma que sua geometria é derivada dos problemas estáticos que acometem 

a tipologia estrutural, adotando a catenária em sua seção longitudinal de modo a maximizar esforços de compressão, e a ondulação 

em sua seção transversal para maximizar sua rigidez e maximizar seu momento de inércia. A análise destes mesmos escritos, em 

especial de Métodos de Cálculo (in CARBONELL, 1978) na seção 1.3. - Olhares dedicados a Eladio Dieste, demonstrou de maneira 

consolidada que o engenheiro Eladio Dieste determinava a geometria das seções transversais e longitudinais das Abóbadas 

Gaussianas descontínuas mediante seus procedimentos de cálculo para bóveda de doble curvatura. Diante dos fatos expostos, a 

presente pesquisa se posiciona de maneira análoga ao fato de que a geometria das Abóbadas Gaussianas contínuas e descontínuas 

era determinada pelo engenheiro Eladio Dieste por meio de seu método de cálculo.  

Todavia, não foram identificadas informações precisas acerca do repasse desta geometria até o desenho para sua execução 

no canteiro de obras. Tal qual adiantado na seção anterior, Carvalho (2004) estabelece que a geometria das seções transversais de 

abóbada gaussiana era representada em desenho pelo engenheiro Eladio Dieste pela demarcação de alturas e distâncias 

acumuladas em cortes denominados “costelas”. Todavia a revisão do estado da arte, assim como das Fontes primárias obtidas nesta 

pesquisa constatou que a geometria das seções de abóbada gaussiana transversais era representada graficamente por Eladio Dieste 

a partir de desenhos de seções chave com demarcações de altura e distancias acumuladas presentes nas pranchas de geometria 

das abóbadas, culminando em uma tabela de coordenadas de “geometria da abóbada”. A consulta destas mesmas Fontes primárias 

indica que a sistemática de representação da geometria das Abóbadas Gaussianas contínuas ocorria ou pela utilização de alturas e 

distancias acumuladas em seções em costelas tal como generalizado por Carvalho (2004), ou pelas demarcações de altura e 

distancias acumuladas nas seções chaves e tabelas de coordenadas nas pranchas de geometria das abóbadas”. 

Uma afirmação genérica, bastante presente no estado da arte acerca do engenheiro uruguaio (ANDERSON, 2004; 

OCHSENDORF, 2004; PEDRESCHI, 2000; PEDRESCHI, LARRAMBEBERE, 2004; GIOVANNARDI, 2007), é que Eladio Dieste 

inventou a tipologia das Abóbadas Gaussianas em uma técnica construtiva virtualmente inexplorada, a cerâmica armada, e por isso 
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se faz merecedor de elogios referentes as suas qualidades no âmbito da concepção estrutural. Eladio Dieste (TORRECILLAS, e 

PÉREZ, 1996) compactua com as aclamações da eficiência deste sistema estrutural ao afirmar que a forma das Abóbadas 

Gaussianas descontínuas apresenta eficiência estática, técnico-construtiva, econômica e social. A eficiência estática atribuída pelo 

engenheiro Dieste é oriunda de sua seção catenária “produzir compressão simples através de seu peso” (p. 41, tradução nossa), e 

de sua seção transversal apresentar “ondulação constante [porem] com variação da amplitude de sua flecha de um máximo na seção 

chave a zero na borda” (p. 42, tradução nossa). Já a questão da eficiência técnico-construtiva e econômica é justificada 

essencialmente por Eladio Dieste (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996) pela possibilidade da retirada das fôrmas de madeira rumo ao 

próximo módulo estrutural antes da cura completa da argamassa, e consequente possibilidade de execução de grandes vãos em 

prazos curtos e fôrmas de dimensões reduzidas. A ondulação da seção transversal foi atribuída por Dieste (1978; CARBONELL, 

1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996) como um dos principais responsáveis por esta qualidade, demonstrando a peculiaridade na 

relação entre geometria e forma na tipologia estrutural das abóbadas gaussianas: 

 
Esta ondulación es particularmente necesaria en el momento del desencofrado, cuando el modulo de Young promedio de la cáscara 
es más bajo. Al desencofrar, el mortero esta solo parcialmente endurecido, las juntas [transversales] están comprimidas por la fuerza 
directa [longitudinal] de la lámina, especialmente grande en estos casos por la importancia de las luces transversales que s usan y que 
justifican estas bóvedas por el hecho de que se hacen muy rebajadas. (DIESTE, p. 51, 1996) 

 

Anderson (2004), Carvalho (2004) e Pedreschi (2000) ressaltam a eficiência econômica e técnico-construtiva decorrente de 

suas fôrmas. Anderson (2004), juntamente com o próprio Dieste em La Invencion Inevitable (CARBONELL, 1987) também destacam 

o desenvolvimento contínuo de moldes e fôrmas durante o processo construtivo das Abóbadas Gaussianas descontínuas, de modo 

a viabilizar e aprimorar, por exemplo, seu translado no eixo longitudinal da obra a ser recoberta. Entretanto, investigações acerca 

desta peculiaridade entre forma e técnica construtiva das seções transversais e longitudinais das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas não foram detectadas nas demais referências bibliográficas correlatas consultadas nesta tese de doutoramento.   
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As vantagens econômicas e técnicas citadas por Eladio Dieste (CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996) que 

justificam a adoção do bloco cerâmico com relação ao concreto armado já foram devidamente esgotadas na seção 1.3. - Olhares 

dedicados a Eladio Dieste. A mesma seção 1.3. - Olhares dedicados a Eladio Dieste também delineou as preocupações sociais do 

engenheiro uruguaio por trás da utilização de técnicas construtivas locais como uma explicitação de seus ideais econômicos e 

ecológicos, regimentados pelo seu autoproclamado conceito de conceito de economia cósmica.  

Eladio Dieste inclusive atrela a eficiência da forma de sua obra como um todo em função destas preocupações com relação ao 

desperdício de recursos:  “Las virtudes resistentes de las estructuras que buscamos dependen pues de su forma, por medio de ella 

son estables, no por torpe acumulación de materia, y nada ay mas noble y elegante desde un punto de vista intelectual que esto: 

resistir por la forma, y tampoco nada que nos imponga más responsabilidad plástica” (DIESTE, p. 51, 1996).  

As contribuições originais desta pesquisa corroboram com a eficiência da forma das Abóbadas Gaussianas descontínuas pois 

os achados do Capítulo 3  - Resultados indicaram que a maior parte da superfícies dos modelos dos estudos de caso são quasi-

mínimas, indicando que Eladio Dieste atingiu, nesta tipologia estrutural em especial, a capacidade de conceber estruturas que 

usassem a forma a seu favor, se utilizando de valores próximos do mínimo de matéria necessária para seu recobrimento.  

Nesta mesma linha de exaltação das competências de Eladio Dieste na concepção de estruturas, a seção 1.6 Criatividade e 

os artistas estruturais constatou que Ochsendorf (2004) eleva o engenheiro uruguaio ao patamar dos artistas estruturais de Billington 

(1984) em função da maneira como o engenheiro uruguaio desenvolvia estruturas como obras de arte por meio da eficiência, 

economia e elegância em função dos seguintes fatores: 

• Eladio Dieste dominava o processo de construção e projeto, no caso de Eladio Dieste a cerâmica armada, intimamente; 

• O processo de Eladio Dieste concepção estava conectado da construção; 
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• Eladio Dieste projetava e construía em cerâmica armada, uma técnica construtiva a margem das técnicas construtivas 

em seu período de atividade, de maneira pioneira; 

• Eladio Dieste projetava e construía predominantemente em uma localização geográfica na periferia dos grandes 

acontecimentos mundiais de sua época, o Uruguai.  

• Eladio Dieste era proprietário de sua própria companhia e executava seus projetos, de modo que seu domínio da 

técnica construtiva lhe permitia cobrar menos por uma solução construtiva que resolvia os anseios projetuais de seus 

clientes se comparadas a soluções mais usuais como em concreto armado; 

• Eladio Dieste era extremamente crítico de seu trabalho e buscava incessantemente em aprimorar sua técnica 

construtiva, custo e economia de materiais, comportamento estrutural e resultado espacial; 

• Eladio Dieste buscava a elegância estética em suas soluções estruturais por meio do domínio da técnica construtiva, 

fazendo com que o mínimo de material possível fosse utilizado e explicitando a essencialidade de cada elemento 

construtivo presente em suas construções.  

• Eladio Dieste se via como um profissional a serviço de um bem maio, por meio de sua noção de economia cósmica, 

tendo como obrigação a geração de obras elegantes, baratas, e ecologicamente coerentes; 

Entretanto, a exploração da base teórica desta pesquisa no Capítulo 1. - Fundamentação Teórica: Eladio Dieste, um 

engenheiro estrutural inovador e latino-americano não detectou a atribuição da alcunha de artista a Eladio Dieste por criar novas 

formas, por meio de intuição, conhecimento previamente adquirido e criatividade. Assim sendo, a presente arguição visa demonstrar 

a presença da criatividade no processo de projeto de Eladio Dieste e como esta criatividade pode ter dado origem a novas soluções 

tipológicas, como as abobadas gaussianas contínuas e descontínuas.  
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 Pode-se argumentar que John Ochsendorf (2004) se utiliza do termo artista estrutural ao se referir a Eladio Dieste como um 

adjetivo masculino em uma alusão a segunda definição do termo artista delineada na seção 1.6. - Criatividade e os artistas 

estruturais: “[...] Diz-se de pessoa talentosa, habilidosa, jeitosa” (MICHAELIS. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/busca?id=ZElb>. Accesso em: 24 jun. 2019.). Isto é, pode-se afirmar que Ochsendorf (2004) considera 

Eladio Dieste como um sujeito talentoso no ofício, que não se pretende definir se é arte ou não, de conceber estruturas. 

Consequentemente, pode-se argumentar que Ochsendorf em Eladio Dieste as Structural Artist (2004) considera Eladio Dieste 

talentoso no ofício de conceber estruturas por se enquadrar dentro dos pré-requisitos de Billington (1984) para os artistas 

estruturais.  

Pode-se inferir que este reconhecimento do talento de Eladio Dieste por parte de Ochsendorf (2004) possivelmente também 

advém de ter sido publicado na compilação de Stanford Anderson em Eladio Dieste – Innovation in Structural Art (2004). Tal qual 

verificado na seção 1.6. - Criatividade e os artistas estruturais, neste compilado próprio Anderson (2004) estabelece em Dance 

without Effort or Fatigue: the Architecture of Eladio Dieste (2004) que as Abóbadas Gaussianas representam contribuições notáveis 

para a concepção estrutural pela forma. Allen em Guastavino, Dieste, and the two revolutions in masonry vaulting (2004), Pedreschi 

and Larrambebere em Technology and Innovation in the work of Eladio Dieste (2004), Lucio Cáceres em Dimensions of a creator: A 

tribute to Eladio Dieste (2004), e Pedreschi em Eladio Dieste – the Engineer’s contributions to Contemporary Architecture (2001), 

além dos textos originais de Eladio Dieste (CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1996), corroboram com esta exaltação da 

maneira na qual Eladio Dieste criou uma nova tipologia estrutural a partir de uma técnica construtiva até então virtualmente 

inexplorada - as Abóbadas Gaussianas em cerâmica armada – e que estas representam uma das manifestações mais puras da 

síntese da forma na projetação de estruturas.  

Se contemplamos o reconhecimento do talento de Eladio Dieste sob a ótica das definições de criatividade delineadas na 

seção 1.6. - Criatividade e os artistas estruturais, pode-se argumentar que Eladio Dieste foi reconhecido como talentoso pelos autores 
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que compõem o estado-da-arte acerca do engenheiro estrutural por ser criativo. Com base nestas premissas da base teórica desta 

tese de doutoramento, pode-se argumentar que Eladio Dieste foi um engenheiro criativo sob a ótica de Lubart (2007) justamente por 

criar elementos novos para a concepção estrutural e seus respectivos processos construtivos através de explorações com a cerâmica 

armada, adaptada a seu meio. Seguindo os preceitos de criatividade de Boden (2009), Eladio Dieste pode ser considerado criativo 

justamente por criar uma nova tipologia estrutural, as abóbadas gaussianas, a partir da combinação de geometrias e ideias 

consagradas como a catenária. Sob a ótica de Florio e Tagliari (2009), Eladio Dieste pode ser considerado criativo por criar a tipologia 

das Abóbadas Gaussianas a partir da recombinação de ideias de problemas estáticos como a flambagem e a inércia, municiado e 

retroalimentado por contínuas experiências construtivas derivadas de sua própria prática profissional e condicionantes de seu meio 

construtivo, como a adequação de estruturas em concreto armado para recobrir grandes vãos no Uruguai, e uma motivação interna 

de fazer valer seu senso de ecologia e justiça arregimentado pelo conceito de economia cósmica.  

Com base nos preceitos de Simonton (2009), Eladio Dieste pode ser considerado criativo por criar estruturas originais, como 

a tipologia das Abóbadas Gaussianas descontínuas e contínuas, e o da utilidade, como a necessidade de recobrir grandes vãos em 

tempo curto e preços menores por meio do refinamento da técnica construtiva da cerâmica armada. Também, de maneira análoga 

a condicionante da imersão na área do conhecimento para o ato criativo colocado por Weisberg (1999), Sternerg (1999), e Simonton 

(2009), verifica-se que a profunda experiência de Eladio Dieste no âmbito da física e do cálculo estrutural, assim como da construção 

civil de grandes vãos em cerâmica armada, corrobora com esta linha de raciocínio.  

De maneira análoga aos preceitos de Hitchcock (2004), as primeiras inovações tipológicas de Eladio Dieste por meio da 

cerâmica armada, manifestadas por meio da criação da tipologia das Abóbadas Gaussianas descontínuas, se deram justamente dez 

anos (1955, com o Galpão Frugoni) após sua formação universitária (1943). Entretanto, ao contrário dos preceitos de 

Csikszentmihalyi (1997), as invenções de Eladio Dieste tiveram apenas uma legitimação parcial por seus pares em função do 
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eurocentrismo observado nas explorações bibliográficas da arquitetura moderna na segunda metade do século XX, tal qual 

devidamente esgotado na seção 1.2. - A América Latina na crítica da História da Arquitetura Moderna.  

O levantamento das publicações contemporâneas acerca de Eladio Dieste nos indexadores de publicações da seção 1.3. - 

Olhares dedicados a Eladio Dieste revela que a legitimação dos esforços criativos de Eladio Dieste começa a se encorpar apenas 

nas primeiras décadas do século XXI, de modo que se pode afirmar que suas realizações o tornaram singular na história da 

construção civil.  

Em síntese, as afirmações supracitadas em prol da criatividade do engenheiro Eladio Dieste são comprovadas em função dos 

seguintes fatores: 

1. novas tipologias estruturais em uma técnica construtiva virtualmente inexplorada (a cerâmica armada): as abobadas 

gaussianas (contínuas e descontínuas), as Abóbadas de dupla curvatura em seus silos horizontais (também contínuas 

e descontínuas), e soluções estruturais únicas a cobertura da Fábrica Memphis6; 

2. experimentação e resolução de problemas construtivos associados a novidade constituída pela construção de 

coberturas e vedações laterais de vãos médios e grandes em cerâmica armada, como a criação de mecanismos 

protensão de Abóbadas autoportantes e mecanismos para o translado das fôrmas para as Abóbadas gaussianas; 

3. O desenvolvimento de um método de cálculo para as tipologias desenvolvidas por Eladio Dieste a partir de conceitos 

físicos e matemáticos pré-estabelecidos; 

4. As tipologias estruturais de Eladio Dieste e seus correspondentes processos construtivos, assim como a adoção da 

cerâmica armada foram criadas como uma alternativa para suas experiências previas com o concreto armado. Seu 

 
6 Este projeto teve como arquitetos Cláudio Luiz Gomez Araújo e Cláudia Obino Corrêa, e teve sua cobertura projetada juntamente com Eladio Dieste e Eugenio Montañez 
(QUADROS, 2015). 
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objetivo era criar estruturas para grandes e médios vãos com maior durabilidade, melhor inércia térmica, melhor 

adequadas as matérias primas uruguaias, melhor adequadas ao conhecimento e tradição construtiva dos trabalhadores 

uruguaios, com menor desperdício de materiais, e consequentemente mais baratas do que se fossem realizadas em 

concreto armado; 

5. Eladio Dieste teve como hábito a autocrítica de seu processo projetual e construtivo, de modo que o desdobrar de sua 

carreira demonstrou a associação de diferentes tipologias estruturais como no caso da Igreja de San Juan de Avila, em 

Alcalá de Henares na Espanha, projetada por Dieste e construída em 2000 – associação de superfícies regradas (como 

em Atlantida), uma torre no altar em lâminas dobradas (como em Durazno), e Abóbadas Gaussianas descontínuas na 

cobertura; 

6. Suas soluções foram municiadas em parte pelo seu repertório técnico. Este repertorio é oriundo formação enquanto 

engenheiro civil, sua atuação enquanto engenheiro civil em escritórios de terceiros, órgãos públicos, e seu próprio 

escritório, assim como atuação enquanto professor universitário; 

7. Suas soluções também foram municiadas pelo desenvolvimento de sua noção de economia cósmica, uma acepção 

pessoal de que somente o essencial tem é justificado, seja na construção civil ou em qualquer outra esfera da existência 

humana.  

J. P. Guilford, em Creative Abilities in the Arts (1957) estabelece que o talento artístico-criativo não é uma comodidade mental 

unitária, mas fruto de uma série de fatores e habilidades mentais, sendo passível de se manifestar de maneiras variadas em áreas 

técnicas, tal como as ciências, ou a engenharia civil no caso de Eladio Dieste. J. P. Guilford (1957) também estabelece que fluência, 

flexibilidade e originalidade constituem os principais fatores e/ou habilidades mentais que constituem o talento artístico-criativo. 

Eladio Dieste satisfaz estas condições pois demonstrou fluência em seu domínio da técnica construtiva da cerâmica armada, a ponto 
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de flexibilizá-la em superfícies de dupla-curvatura que constituem tipologias estruturais até então inéditas, as Abóbadas Gaussianas 

contínuas e descontínuas, adequadas aos recursos disponíveis em seu contexto.   

Mais importantemente, J. P. Guilford (1957) estabelece que a plena compreensão de uma performance artístico-criativa 

envolve habilidades que podem ser mensuradas e habilidades que não são essencialmente criativas, mas sim que são previamente 

conhecidas. Isto é, o conhecimento prévio de Eladio Dieste no que diz respeito ao cálculo estrutural e as leis da física, tidas por ele 

como sua principal referência de raciocínio no desenvolvimento e maturação de seu método de cálculo, lhe permitiram tirar o máximo 

proveito de suas habilidades criativas mensuráveis, como sua capacidade de avaliação lógica por exemplo. Consequentemente, 

pode-se concluir que a criatividade que propulsionou Eladio Dieste a gerar novas tipologias estruturais com a técnica construtiva da 

cerâmica armada como as Abóbadas Gaussianas descontínuas, as Abóbadas Gaussianas contínuas, e suas eventuais associações 

com as superfícies regradas, foram geradas por suas habilidades mensuráveis e por conhecimentos prévios.  

J. P. Guilford (1957) ainda explica o sistema de fatores intelectuais que conduzem a uma resposta criativa perante a um 

problema: nos tornamos conscientes dos problemas perante nós; produzimos algo próprio em resposta de nossa percepção do 

problema, ou algo suscitado por ele; e avaliamos os produtos deste raciocínio. Um ato criativo total envolve estes três aspectos – 

cognição, produção e avaliação.” (1957, p. 111, tradução nossa). Transladando estes conceitos ao processo de projeto de Eladio 

Dieste de Abóbadas Gaussianas descontínuas, devidamente englobado em seu contexto conclui-se que: 

1. Cognição: Eladio Dieste manifestou sua preocupação perante como construir diante de seu contexto: os recursos 

naturais e econômicos do Uruguai, juntamente com sua formação religiosa, familiar e educacional enquanto indivíduo 

lhe fizeram perceber que o Uruguai da segunda metade do século XX era um país pobre e a margem dos grandes 

acontecimentos mundiais.  
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a. Tal condição poderia roubar a autonomia do país em muitos aspectos, como por exemplo na ceara de Eladio 

Dieste, a construção civil.  

b. Assim sendo, se faz necessário filtrar as acepções construtivas estrangeiras de modo a usar os recursos 

naturais, humanos e construtivos locais da melhor maneira possível.  

c. Eladio Dieste visava construir de acordo com os limites impostos pelo seu contexto, com técnicas construtivas 

cujo domínio total estivessem ao seu alcance e assim não depender de agentes estrangeiros para sua execução. 

 

2. Produção: a resposta pessoal de Eladio Dieste perante estes conflitos foi explicitar sua acepção de economia cósmica 

em seus diversos escritos, uma cruzada pessoal de assegurar o equilíbrio do universo por meio de suas atitudes 

profissionais. A resposta profissional de Eladio Dieste perante estes conflitos estes problemas foi desenvolver 

superfícies estruturais rígidas em cerâmica armada.   

 

a. A concretização do equilibro do universo por meio de seu conceito de economia cósmica claramente não é algo 

que pode ser mensurado por meio da análise da obra de Eladio Dieste, mas sua resposta profissional certamente 

foi repleta de nobres intenções no sentido de construir de acordo com as possibilidades ofertadas de seu 

contexto e assegurar o domínio tecnológico da técnica construtiva utilizada em seu país. 

b. Eladio Dieste reagiu de acordo com as limitações e potencialidades de seu contexto ao escolher a cerâmica 

armada diante da oferta de matéria prima em seu país, diante da expertise da mão de obra local, seus ensaios 

em termos de comportamento térmico e estrutural, quantidade de material utilizado (especialmente o aço na 

armadura da cerâmica armada), e manutenção para com o concreto-armado. Estes fatores permitiram com que 

o engenheiro uruguaio oferta-se soluções para grandes vãos mais duráveis e menos custosas em uma técnica 

construtiva que beneficiava a tradição e emprego de mão-de-obra e recursos locais. Suas explorações em 
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cerâmica armada renderam uma trajetória calcada em quatro principais tipologias: as superfícies regradas e as 

lâminas dobradas; as Abóbadas autoportantes, as Abóbadas Gaussianas (tipologia inédita), e torres e 

reservatórios. 

 

3. Avaliação: Eladio Dieste comprovadamente dispunha de um profundo senso crítico de sua produção. A constante 

revisão de suas produções em cerâmica armada levou a associação destas tipologias e como no caso da Igreja de 

Atlántida (Uruguai) (1958) ou San Juan de Avila, em Alcalá de Henares (Espanha) (2000), onde existe a associação 

entre superfícies regradas e Abóbadas Gaussianas contínuas. A supressão de cabos para a administração de empuxo 

em Abóbadas Gaussianas descontínuas como o caso do Colégio Don Bosco (projetado e construído por Eladio Dieste 

em 1984 em Montevideo) após a execução de Abóbadas Gaussianas descontínuas contendo estes cabos (caso do 

Ginásio de Durazno, projetado e construído em 1975 por Eladio Dieste) é o resultado da autocritica de Eladio Dieste 

para com o resultado estético e o dispêndio de materiais em suas obras.  

O talento artístico-criativo de Eladio Dieste, não apenas consolida sua posição enquanto artista estrutural, mas também 

permite outras argumentações acerca de suas possíveis contribuições para o processo de projeto de superfícies estruturais rígidas. 

A Figura 4.1-a indica o processo de projeto clássico de superfícies estruturais rígidas tal qual delineado por Bechthold (2008). Este 

processo de projeto se inicia pela etapa de concepção formal-estrutural, regido pelo repertório de geometrias de comportamento 

estrutural atestado do século XX que melhor se enquadra no contexto projetual em voga. A etapa subsequente culmina no ajuste e 

refinamento destas geometrias por meio de sua verificação de esforços. Uma vez otimizada e findado o processo de projeto, esta 

geometria é encaminhada por fim para sua execução no canteiro de obras.  

Bechthold (2008) também estabelece o estado-da-arte do processo de projeto de superfícies estruturais rígidas, ilustrado pela 

Figura 4.1-b. Bechthold (2008) argumenta que o advento de ferramentas de desenho digital e novos materiais e técnicas construtivas 
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permitiram com que novas geometrias fossem testadas no processo de projeto de cascas, fundindo assim as etapas de concepção 

formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma. Um dos desafios acrescidos desta etapa de projetação era 

encaminhar as novas geometrias resultantes, muitas vezes de dupla-curvatura e acentuada complexidade, para sua viabilidade 

construtiva, para então concluir seu processo de projeto e encaminhar a geometria para sua construção ou fabricação digital.  

                                          b 
                                                                                                            a 

 
                                                                                                          c 
 
Figura 4.1. (a) O processo de projeto de superfícies estruturais rígidas, também conhecidas popularmente na arquitetura e engenharia civil como cascas, na 
segunda metade do século XX; (b) o processo de projeto destas superfícies rígidas tal qual ditado pelo estado-da-arte analisado nesta tese de doutoramento 
no final do século XX e primeiras décadas do século XXI; e (c) o processo de projeto de superfícies rígidas de Eladio Dieste. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 3 diagramas. 2019.  
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Argumenta-se nestes escritos, de maneira complementar a hipótese desta tese de doutoramento, mas a título de contribuição 

original dos achados da presente pesquisa, que o processo de projeto das Abóbadas Gaussianas descontínuas representa a junção 

das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma (Figura 4.1 – c). A junção das etapas de 

concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma proposta acima se justifica pelo método de cálculo de 

Eladio Dieste.  

Este processo de cálculo constitui um processo iterativo de obtenção de forma, constituído por tentativas sucessivas visando 

a redução do empuxo da curvatura da superfície até atingir valores negligenciáveis (MALLARDO, 2019, informação verbal). Tal qual 

delineado na seção 1.3. - Olhares dedicados a Eladio Dieste, no primeiro momento deste processo, o engenheiro Uruguaio procurou 

minimizar o eixo de inércia da seção transversal (Figura 4.2-a). Já no segundo estágio, Eladio Dieste transladou os eixos resultantes, 

nos quais obteve os valores máximos de momento de inércia, para as seções longitudinais da superfície. Esta seção resultante teve 

suas flechas ajustadas com o auxílio de diagramas de momento fletor e força (Figura 4.2-b).  Isto é, Eladio Dieste concebia a forma 

de suas Abóbadas Gaussianas descontínuas já verificando sua resistência aos esforços que lhe seriam comprometedores: o empuxo 

e a compressão. De acordo com Dieste (1978), a geometria resultante era continuamente refinada até o seu eixo de inercia ser 

minimizado na seção transversal. Assim sendo, pode-se argumentar que Eladio Dieste unia as etapas de concepção formal-estrutural 

e de análise de esforços e otimização de forma em seu processo de projeto de Abóbadas Gaussianas descontínuas.  

É de suma importância constatar, que o principal anseio de Bechthold (2008) no processo de projeto de cascas na 

contemporaneidade é o de justamente unir as etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma, 

muito em função da primeira etapa ser realizada por arquitetos e da segunda etapa ser realizada por engenheiros calculistas. De 

acordo com Bechthold (2008) arquitetos e engenheiros estariam distantes no processo de projeto, resultando em geometrias sub- 

ótimas. 
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A Figura 4.1 – c também sugere que Eladio Dieste incorporou 

a etapa de construção dentro da etapa de projetação das 

Abóbadas Gaussianas descontínuas. Tal afirmação é 

embasada pelo fato do próprio Dieste e sua equipe de obra 

somente  apreenderem a forma das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas,  determinada mediante método de cálculo e 

transladadas ao canteiro de obra mediante as pranchas de 

geometria da abóbada, somente no ato de sua execução 

(Gutierrez, 1998).  

Como uma reflexão sobre o processo de cálculo como 

um todo, Dieste (CARBONELL, 1987) lembra que todo o 

processo poderia ser extremamente otimizado se fosse levado 

a uma plataforma computacional de cálculo. Todavia, sua 

principal lição com relação a este método de cálculo é que 

problemas técnicos muito complexos podem ser resolvidos 

uma vez que se detém os conceitos básicos necessários.  

Portanto, é possível afirmar que para Dieste a ausência 

de normatização acerca da cerâmica em seu país não foi um 

obstáculo para o desenvolvimento de formas complexas, pois 

como ele mesmo gostava de dizer, simplesmente “seguia as 

leis da física” (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996). Tal postulado 

é uma confrontação ao estabelecido na análise do estado da 

arte acerca da cerâmica armada, pois a crítica norte-

americana como West (1995) culpa a falta de normativas 

voltadas a alvenaria cerâmica como um dos principais 

entraves de sua disseminação enquanto sistema construtivo 

nos Estados Unidos. 

  a b 

Figura 4.2. Os dois principais passos no método de cálculo de Eladio Dieste 
são (a) a adaptação de sua seção transversal ao eixo mínimo de inércia, e 
(b) o ajuste das alturas das seções longitudinais com diagramas de força e 
momento fletor. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 diagramas. 2019.  
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Tal como visto no decorrer da seção 1.1. - A Arquitetura Moderna: antecedentes e engenheiros notáveis desta tese de 

doutoramento, o século XIX presenciou uma cisão entre engenheiros construtores e arquitetos tratadistas, quebrando a tradição do 

arquiteto-construtor que já perdurava há alguns milênios. A maneira na qual Eladio Dieste aproximou as etapas de concepção formal-

estrutural e de análise de esforços e otimização de forma pode ser um chamado para a reinterpretação acerca da integração e/ou 

interação de ambas as profissões no processo de projeto de superfícies estruturais rígidas, e justificam a discussão acerca de sua 

obra em uma tese de doutoramento em um programa de arquitetura e urbanismo. 

Bechthold (2008) aponta a modelagem paramétrica como uma alternativa contemporânea para a junção das etapas de 

concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma. Assim sendo, foi feita a demonstração abaixo se 

utilizando do software de modelagem 3D Rhinoceros 3D 6.0, associado ao seu plug-in de modelagem paramétrica Grasshopper 3D, 

e seu plug-in de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma: o Karamba 3D. Para esta demonstração 

foi feita a aquisição, por parte do autor e a partir de seus próprios recursos, da versão pro do plug-in. A versão gratuita do Karamba 

3D existe, porém não permite fazer este tipo de demonstração.  

O algoritmo resultante consta ilustrado na Figura 4.3 – a, e seu objetivo foi realizar uma demonstração simultânea das etapas 

de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma por meio da modelagem paramétrica. Da mesma 

maneira que o engenheiro Eladio Dieste procedeu com o processo de projeto das Abóbadas Gaussianas descontínuas, objetivou-

se neste algoritmo a definição da superfície a partir da manipulação da curvatura de sua seção transversal. A título de demonstração, 

o projeto modelado no algoritmo da Figura 4.3 foi o Depósito Portuário de Montevideo, projetado e construído por Eladio Dieste em 

1978. A utilização de meio módulo se deu para encurtar o algoritmo e potencializar sua compreensão, mas o mesmo poderia ser 

feito para o modulo estrutural inteiro, ou o edifício inteiro.  
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Figura 4.3-a: Algoritmo realizado no plug-in Karamba 3D em associação ao Grasshopper 3D e ao Rhinoceros 3D para a demonstração simultânea das etapas 
de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma por meio da modelagem paramétrica. O projeto utilizado nesta demonstração 
foi o Depósito Portuário de Montevideo. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 algoritmo. 2019. 
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Figura 4.3-b: Síntese do algoritmo realizado no plug-in Karamba 3D em associação ao Grasshopper 3D e ao Rhinoceros 3D para a demonstração simultânea 
das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma por meio da modelagem paramétrica.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 algoritmo. 2019. 

 

Na figura 4.3-a pode-se verificar o algoritmo em sua integra, ao passo que a figura 4.3-b sintetiza seus componentes em sete 

agrupamentos principais: criação da geometria, definição da seção transversal, propriedades do material, configuração da mesh 

resultante, definição de cargas e apoios, agrupamento do modelo final, e análise estrutural e otimização da forma. Se trata de uma 

demonstração qualitativa de método de processo de projeto, tendo em vista que se trata de uma tese de doutoramento em arquitetura 

e urbanismo, dentro da linha de pesquisa de Arquitetura Moderna, e não nas linhas de pesquisa correspondentes aos programas de 

pós-graduação nas áreas das engenharias.  
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Tabela 4.11 – Detalhamento do algoritmo de demonstração simultânea das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma 
por meio da modelagem paramétrica – Parte 1 

 
 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

 
1- Create Geometry 

 A  B 
 
2 – Define Cross Section  

 
C 

 
Sem resultad 
o visivel no Rhinoceros 3D 

Tabela 4.11 – Detalhamento do algoritmo de demonstração simultânea das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de 
forma por meio da modelagem paramétrica – Parte 1. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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Tabela 4.11 – Detalhamento do algoritmo de demonstração simultânea das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma 
por meio da modelagem paramétrica – Parte 2 

 
 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

3 – Material Properties 

 D 

 

Sem resultado visivel no Rhinoceros 3D 

Tabela 4.11 – Detalhamento do algoritmo de demonstração simultânea das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de 
forma por meio da modelagem paramétrica – Parte 2. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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Tabela 4.11 – Detalhamento do algoritmo de demonstração simultânea das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma 
por meio da modelagem paramétrica – Parte 3 

 
 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

 
4- Mesh 

  E 

 F 
 
5 – Definition of loads 
and supports  

 G   H 

 
Sem resultado visivel no Rhinoceros 3D 

Tabela 4.11 – Detalhamento do algoritmo de demonstração simultânea das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de 
forma por meio da modelagem paramétrica – Parte 3. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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Tabela 4.11 – Detalhamento do algoritmo de demonstração simultânea das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma 
por meio da modelagem paramétrica – Parte 4 

 
 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

 
6 – Model Assembly 

 I 

 
Sem resultado visivel no Rhinoceros 3D 

 
7 - Analysis and 
optimization / 
Visualization 

 J K 
Tabela 4.11 – Detalhamento do algoritmo de demonstração simultânea das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de 
forma por meio da modelagem paramétrica – Parte 4. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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Na etapa inicial de criação de geometria (Tabela 4.11 -a; b), a superfície inicial da geometria foi importada a partir modelo 

paramétrico gerado para a análise dos estudos de caso ilustrada na seção 2.6. Modelagem Paramétrica. Se a modelagem 

paramétrica da superfície propriamente dita fosse feita neste mesmo algoritmo, este se prolongaria demasiadamente de maneira 

prejudicial para sua visualização ordenada. A superfície foi incorporada no componente surface, e conectada ao componente 

MeshBreps para a geração de uma mesh base para análise (Tabela 4.11 – a). O resultado foi a mesh da superfície de meio modulo 

de cobertura do Deposito Portuário de Montevideo (Tabela 4.11-b). 

Posteriormente, a demonstração objetivada exige definições de seção transversal e material, presentes nos agrupamentos de 

componentes correspondentes (Figura 4.3-b em azul e violeta, denominados define Cross Section e Material Properties 

respectivamente). Os agrupamento de componentes define Cross Section (Tabela 4.11 – c) e Material Properties (Tabela 4.10-d) 

não tem um resultado visível na interface do Rhinoceros 3D, e tal como adiantado anteriormente, servem para parametrizarem os 

inputs do agrupamentos de componentes mesh (Figura 4.3-b em amarelo).  

No agrupamento define Cross Section, o componente mais importante é o Karamba 3D_Cross Section, que estabelece a 

família (shell, casca em inglês), quantidade, material e demais parâmetros para análise da forma pela seção transversal. A seleção 

da seção transversal a ser analisada se dá pelo componente Karamba 3d_Cross Section Selector, e nesta demonstração foram 

selecionadas todas as seções transversais simultaneamente (Tabela 4.11 – c). Como no caso do Depósito Portuário de Montevideo, 

Eladio Dieste concebeu 29 seções transversais para a definição de sua geometria, a mesma quantidade foi utilizada neste algoritmo.  

O agrupamento Material Properties tem sua função explicitada pelo seu nome. Seu funcionamento é semelhante ao do 

agrupamento anterior, onde o componente Karamba 3D_Material Properties  abriga os parâmetros do material em questão. A 

inserção da palavra Brick, tijolo em tradução livre já é suficiente para adicionar alguns parâmetros automáticos para blocos 

cerâmicos. Este procedimento foi adotado pois a literatura correlata acerca da obra de Eladio Dieste não estipula com precisão a 

totalidade das propriedades mecânicas dos blocos cerâmicos utilizados no projeto do Deposito Portuário de Montevideo, assim 
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como em sua obra como um todo. O mesmo procedimento foi utilizado para a inserção do material aço, Steel em inglês, pois as 

barras de aço já foram modeladas na geometria original da superfície. Posteriormente, o componente Karamba 3D_Material 

Selector é utilizado para escolher ambos os materiais dentre os diversos existentes no projeto de modo a analisar a casca como a 

cerâmica armada como uma unidade estrutural tal como idealizado por Dieste (Tabela 4.11-d).  

Os outputs dos agrupamentos de seção transversal e materiais foram utilizados para alimentar o agrupamento denominado 

mesh (em amarelo na Figura 4.3-b). Neste agrupamento, o componente Mesh to Shell do Karamba 3D recebe a mesh gerada do 

passo anterior (Tabela 4.11-e) gera um elemento de casca parametrizado de acordo com os objetivos do usuário (Tabela 4.11-f).  

A etapa seguinte se deu pela definição das cargas e dos apoios nos agrupamentos de componentes define loads (Tabela 

4.11-g) e define supports (Tabela 4.11-h). De modo a assegurar o caráter qualitativo desta demonstração enquanto processo de 

projeto, e não verificação da eficiência estrutural da superfície propriamente dita, foram utilizados valores genéricos de carga de 260 

kgf/m2. Este é valor de carga correspondente ao peso próprio laje pré-moldada com preenchimento de bloco cerâmico da fabricante 

ITAIPU acrescido de seu limite de sobrecarga acidental (ITAIPU, 2019). O valor foi aplicado como carga distribuída por meio do 

componente Karamba 3D Loads (Tabela 4.10-g). Já os apoios foram definidos pelo componente Karamba 3D Support (Tabela 4.11-

h) e tiveram suas condições de apoio definidas por meio da opção conditions, sendo configurados como engastados em função dos 

detalhes construtivos observados nos desenhos técnicos do projeto.  

As etapas finais do algoritmo consistem na montagem do modelo (Tabela 4.11-h) e sua análise e otimização estrutural por 

meio da visualização simultânea do resultado das alterações de seus parâmetros (Tabela 4.11-h). A casca gerada pelo 

agrupamento mesh, assim como as informações de apoios e cargas foram usadas como inputs do componente Karamba 3D 

Assemble Model, que foi encaminhado para análise e otimização estrutural através de sua seção transversal por meio do 

componente Karamba 3D Optimize Cross Section (Tabela 4.11-h). 
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a.                                                             b.                                                                                                       c.  
 

      
d.                                                               e.                                                                                                      f. 
 
Figura 4.4. Análise e otimização estrutural de superfícies estruturais rígidas por meio da visualização do resultado de alteração de parâmetros no plug-in 
Karamba 3D em associação com o plug-in Grasshopper 3D e o software Rhinoceros 3D. A legenda da visualização vai da subtilização, marcada em 
vermelho, até gradualmente chegar ao azul (sobrecarga), mas a análise é meramente demonstrativa tendo em vista os valores genéricos de cargas e 
materiais.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 algoritmo. 2019. 
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A análise e otimização estrutural por meio da visualização simultânea do resultado dos parâmetros foi centrada em 

variações de seção transversal em função do componente Karamba 3d Optimize Cross Section (Tabela 4.11-h). Isto é, todas as 

alterações de parâmetros são primeiro absorvidas pela seção transversal e depois transmitidas ao restante da superfície (Tabela 

4.10-i). Um dos principais instrumentos de análise e otimização da forma é o componente Karamba 3D Model, que permite 

compatibilizar alterações de carga, apoios, deformações, reações, eixos e juntas. As variações de parâmetros são visualizadas 

mediante o acionamento do componente Karamba 3D Shell View (Tabela 4.11-h). Os resultados destas variações de parâmetros 

podem ser observados nas Figuras 4.4 - b-c; e-f, onde sua utilização é codificada por cor (quanto mais vermelho, mais 

subutilizado; quanto mais azul, mais utilizado). Por meio do resultado das análises nota-se que a superfície superior (Figura 4.4 – 

b; c) se encontra livre de sobrecarga, pois a mancha azul se concentra na seção transversal (Figuras 4.4-b; e) e levemente em sua 

superfície inferior (Figuras 4.4- c; f). Trata-se de uma estratégia de investigar a integridade estrutural da superfície através da 

manipulação da geometria da seção transversal da superfície proposta, tal qual no processo de projeto das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas de Eladio Dieste. 

O procedimento poderia também ser utilizado para a concepção, análise e otimização estrutural simultânea de um modulo 

inteiro de abóbada gaussiana descontínua (Figura 4.5- a-d). O componente Karamba 3D Shell View ainda permite a visualização 

do modelo resultante da alteração dos parâmetros elencados, dentre outras opções, em termos de deslocamento e principais 

esforços, dentre outras opções (Figura 4.6 – a-c). Os resultados são sempre demonstrados cromaticamente e numericamente , 

como no caso do deslocamento da estrutura, a Figura 4.6-c demonstra uma tabela que vai do branco até o violeta categorizando 

estes deslocamentos.  
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a                                                              b                                                              c                                                             d 
Figura 4.5: Experimentações de concepção, análise e otimização estrutural simultâneas através das seções transversais com o Karamba 3D contemplando o 
módulo inteiro de abóbada gaussiana descontínua.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 algoritmo. 2019. 
 

        
a.                                                                                             b.                                                                                        c. 
Figura 4.6. Demonstração de deslocamento da superfície em função de alteração da combinação de parâmetros de carga, deformação, apoios, dentre outros 
para módulo inteiro do Depósito de Montevideo. As imagens “a” e “b” demonstram as faces superiores e inferiores respectivamente, ao passo que a imagem 
“c” ilustra os valores numéricos de deslocamento da superfície associados a escala cromática.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 algoritmo. 2019.  
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Um outro esforço de análise da geometria das Abóbadas Gaussianas descontínuas se deu pela elaboração de um modelo de 

seu processo construtivo, ilustrado no icônico projeto do Depósito Portuário de Montevideo (Figura 4.7-a). Primeiramente é 

importante ressaltar que nos desenhos de Eladio Dieste o detalhamento executivo não é completo para nenhum dos projetos obtidos, 

corroborando com os escritos de Gutierrez (1998) de que as formas de Eladio Dieste eram apreendidas e consolidadas em conjunto 

com seus operários no canteiro de obras, em uma extensão do processo de projeto. Todavia os maquinários utilizados em suas 

formas, seu translado horizontal e os macacos utilizados para sua movementação vertical são extensivamente detalhados, mais até 

que os elementos construtivos propriamente ditos.  

Todavia tanto os depoimentos do próprio Eladio Dieste em Torrecillas e Pérez (1996) e Carbonell (1987) quanto os resumos 

gráficos de seu processo construtivo em Anderson (2004) e Carvalho (2004) deixam uma seria de lacunas abertas. Por exemplo, 

existem duas seções catenárias no eixo longitudinal que delimitam o módulo estrutural das abóbadas gaussianas, uma frontal e 

outra posterior. Estas seções têm alturas diferentes no caso de Abóbadas Gaussianas descontínuas em função das aberturas. No 

caso do Depósito Portuário este é o caso, não obstante, não há detalhamento da andaime e fôrma para a seção posterior de 

catenária, apenas o desenho referente a seção longitudinal frontal (Figura 4.7-b).  

Assim sendo, o modelo do canteiro da Figura 4.7-a se iniciou através do redesenho das fôrmas do projeto em questão. A 

fôrma frontal foi redesenhada (Figura 4.7-c) a partir de sua prancha de desenho específica (Figura 4.7-b), ao passo que a fôrma 

posterior foi redesenhada (Figura 4.7 -d) a partir do translado da geometria da última seção de catenária da prancha de geometria 

da abóbada deste projeto. Este modelo procurou reproduzir o translado horizontal dos módulos rumo ao módulo estrutural adjacente 

(Figura 4.7-f), assim como explorar a lógica do assentamento das fôrmas de madeira que compunham a cobertura e do assentamento 

dos blocos cerâmicos na mesma (Figuras 4.7 – a; e). A partir deste modelo, constatou-se que não foi detectado dentre as Fontes 

primárias coletadas para esta pesquisa, material que detalha suficientemente bem as fôrmas para as tábuas de assentamento dos 

blocos cerâmicos. 
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  a 
 

  b 

 c

 d 
 

 e  f

 
Figura 4.7. Modelo de reconstituição do processo construtivo das Abóbadas Gaussianas do Depósito Portuário de Montevidéu (a); prancha de detalhamento 
de fôrmas que viabilizou sua execução (b); redesenho das fôrmas e andaimes frontais e posteriores a partir dos desenhos técnicos obtidos (c-d); Modelo 
exploratório resultante (e) e tentativas de adequação do translado horizontal da forma no canteiro mediante trilhos de acrílico (f). 
Fonte: (a; e-f) MELACHOS, F. C. 3 fotografias. 2018; (b-c) MELACHOS, F. C. 2 desenhos digitais. 2018. (c) DIESTE Y MONTAÑEZ. 1 fotografia. 2017. 
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A fabricação digital dos meios módulos esquerdos e direitos das superfícies dos modelos estudos de caso foi conduzida na 

escalas 1:100 (Figura 4.8), de modo a respeitar os limites de produção das máquinas de prototipagem Felix 3.1 utilizadas neste 

processo. Da mesma maneira, foram conduzidas a fabricação digital das superfícies inteiras dos estudos de caso na escala 1:200 

(Figuras 4.9; 4.10). O objetivo principal destas produções foi estabelecer uma melhor apreensão da geometria das Abóbadas 

Gaussianas descontínuas.  

Um tópico importante a se mencionar é que conduzir análises construtivas mais pormenorizadas acerca das Abóbadas 

Gaussianas descontínuas por meio da fabricação digital se demonstrou inviabilizado em função dos limites dos equipamentos 

disponíveis no Laboratório de Prototipagem da Universidade Presbiteriana Mackenzie. As superfícies das Abóbadas Gaussianas 

são constituídas por blocos cerâmicos (Figura 4.11), e a fabricação digital dos modelos exige espessuras mínimas para sua 

viabilização que não condizem com a espessura em escala destes blocos e suas camadas adjacentes de argamassa e 

impermeabilização.  

Entretanto, a fabricação digital de exemplares de abobadas gaussianas descontínuas como o Depósito Portuário de 

Montevideo em escala 1:100 e em escalas menores como a 1:30 e 1:5 (Figura 4.11) se provou útil na constatação de que a seção 

transversal mais extrema, nas bordas dos módulos estruturais, não constitui um segmento de reta tal qual previsto em ideações 

projetuais (DIESTE, 1987; 1996) e pranchas de geometria da abóbada. Tal qual consta nas descrições projetuais das abóbadas 

autoportantes realizadas pelo próprio Dieste (CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, PÉREZ, 1986), pode-se inferir que estas 

irregularidades também poderiam ser arrematadas com argamassa ou vigas de borda também para as Abóbadas Gaussianas 

descontínuas. Este modelo em escala 1:30 serviu para explorar o assentamento de blocos nestas superfícies, de modo a constatar 

o eventual corte de blocos cerâmicos citado por Dieste (TORRECILLAS, PÉREZ, 1996) em circunstâncias de curvatura acentuada, 

nas quais os blocos foram interseccionados entre si no processo de fabricação digital (Figura 4.12-b;c). 
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Figura 4.8. Fabricação Digital de metades das superfícies de módulo das coberturas dos estudos de caso analisados na escala 1:100. Da direita para a 
esquerda, de cima para baixo: módulos da Fábrica Caputto, Depósito Portuário, Galpão Ferrando, Fábrica de Tabaco, Ginásio do Colégio Hermanos Maristas, 
Galpão Palenga, Galpão Cin Cel Cur, Galpão Frai Marcos, e Galpao Lãs Piedras Altas.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 18 modelos. 2018. 
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Figura 4.9. Montagem dos modelos resultantes da Fabricação Digital das superfícies inteiras das coberturas dos estudos de caso na escala 1:200: Da direita 
para a esquerda, de cima para baixo: Fábrica Caputto, Depósito Portuário, Galpão Ferrando, Fábrica de Tabaco, Ginásio do Colégio Hermanos Maristas, 
Galpão Palenga, Galpão Cin Cel Cur, Galpão Frai Marcos, e Galpao Lãs Piedras Altas.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 13 modelos. 2018. 
 

 

Os modelos na escala 1:30 foram gerados a partir do algoritmo representado na Figura 4.13, cuja logica se deu pela 

quantificação e mapeamento dos blocos cerâmicos, devidamente dimensionados conforme os dados obtidos na base teórica desta 

pesquisa, na superfície curva do modelo paramétrico utilizado para a análise dos estudos de caso no Capítulo 3 – Resultados. Em 

função do tamanho da bandeja da Felix 3.1, a Fabricação digital da coberturas do modelo do Depósito Portuário para este fim foi 

subdivida em peças de acordo com as dimensões do estudo de caso (Figura 4.13.e-f). 
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Figura 4.10. Modelos resultantes da Fabricação Digital das superfícies inteiras das coberturas dos estudos de caso na escala 1:200: Da direita para a esquerda, 
de cima para baixo: Fábrica Caputto (4 modelos), Depósito Portuário (4 modelos), Galpão Ferrando (2), Fábrica de Tabaco (2 modelos), Ginásio do Colégio 
Hermanos Maristas (1 modelo), Galpão Palenga (2 modelos), Galpão Cin Cel Cur (1 modelo), Galpão Frai Marcos (2 modelos), e Galpao Lãs Piedras Altas (6 
modelos).  
Fonte: MELACHOS, F. C. 24 modelos. 2018. 
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a                                                                                                                                                                     b 

        
c                                d                                                                                                    e 
Figura 4.11: Fabricação Digital experimental para verificação do assentamento de blocos cerâmicos na superfície das Abóbadas Gaussianas descontínuas do 
Depósito Portuário de Montevideo: (a-c) Modelo de meio módulo da cobertura na escala 1:30 segmentado em blocos cerâmicos; (d) modelo da seção 
transversal segmentada em blocos cerâmicos na escala 1:30, e (e) modelo de bovedilla em 1:5 utilizada nas Abóbadas Gaussianas descontínuas do Depósito 
Portuário.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 6 modelos. 2019. 
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a                                                                    b                                       c 
Figura 4.12. (a) Fabricação Digital de meio módulo da superfície do Depósito Portuário de Montevideo  na escala 1:100 e sua decomposição na escala 1:20 
(b-c). 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 modelos. 2018. 
 

 

Ainda no âmbito da análise da inter-relação entre geometria e superfície das Abóbadas Gaussianas descontínuas, elaborou-

se modelo da superfície do deposito Portuário de Montevideo a partir de suas fôrmas por meio do plug-in Bowerbird, associado ao 

plug-in Grasshopper 3D no software Rhinoceros 3d 6.0. Este plug-in possibilita a decomposição das coberturas em suas fôrmas e 

viabilizou a apreensão da superfície deste projeto em especial a partir das costelas que geraram sua forma no processo construtivo. 

O algoritmo correspondente a esta experimentação está ilustrado na Figura 4.14. Neste algoritmo, a geometria da superfície utilizada 

no Capítulo 3 – Resultados foi acoplada ao componente BBWaffle foi alimen 

tado pela superfície gerada anteriormente, de modo a produzir as fôrmas transversais e longitudinais da superfície 

devidamente identificadas. A quantidade de encaixes nas fôrmas deste modelo, 7, foi uma adequação as escalas nas quais se 

planejava realizar o Fabricação Digital dos modelos, 1:50. Se a quantidade de encaixes fosse equiparada aos mais de 20 pontos de 
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controle de geometria, os encaixes iriam se sobrepor, inviabilizando a realização do modelo e evidenciando as limitações de se 

utilizar estes equipamentos em especial de Fabricação Digital para a análise dos estudos de caso. 

 

  a 

     
b                                               c                                            d                                             e                         f 
Figura 4.13. Porção do algoritmo destinado a inserção dos tijolos na superfície das coberturas no Grasshopper 3D (a); (b) divisão da superfície original de 
acordo com a quantidade de tijolos na cobertura; (c) criação de nova superfície com base nas divisões estabelecidas pela quantidade de tijolos; (d) extrusão 
do modelo de acordo com a altura dos tijolos; (e) FD da cobertura em escala 1:50 de modo a permitir a visualização adequada do assentamento dos blocos 
na superfície; (f) em função do tamanho da bandeja da Felix 3.1, a FD das coberturas para estes fins, ainda em processo, foram subdivididas em 4 pecas  
Fonte: (a-d) MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2018; (e-f) MELACHOS, F. C. 2 fotografias. 2018. 
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a                                                                                                                                       b 

 
c 

     
d                                                                                                          e                                                     f 
Figura 4.14. (a) Algoritmo das fôrmas da cobertura, concebido com o plugin Bowerbird, utilizado junto ao Grasshopper 3D e o Rhinoceros 3D, e modelo físico 
resultante (b); subdivisão das peças no Rhinoceros 3D (c) devidamente identificadas (d); processo de corte (e) e montagem (f)  
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 modelo. 2018. 
 



354 
 

4.3 Conclusões 
 

 
 

A presente seção estabelece uma síntese acerca das análises dos resultados observadas nas seções 4.1. A Geometria 

subjacente das Abóbadas Gaussianas de Eladio Dieste e 4.2. Sobre processo de projeto, processo construtivo, e a forma, reforçando 

a contribuição destes resultados na verificação da hipótese norteadora deste estudo. Para tanto, faz-se necessário revisitar a 

problemática e a hipótese norteadora desta tese de doutoramento, colocada inicialmente na seção III - Problema de pesquisa e 

hipótese inicial (p.4).  

A problemática desta pesquisa parte do ostracismo ao qual as manifestações das tendências racionalistas na arquitetura 

latino-americana são relegadas no que diz respeito às explorações acadêmicas na segunda metade do século XX quando 

comparadas aos seus pares europeus. Consequentemente, as publicações acerca da obra do engenheiro Eladio Dieste como um 

todo se provaram igualmente escassas.  

As principais publicações acerca da obra de Eladio Dieste (PABLO BONTA, 1963; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, e 

PÉREZ, 1996) estabelecem que as premissas ideológicas do engenheiro uruguaio são expostas justamente por meio de sua técnica 

construtiva através de seu conceito de economia cósmica. Os esforços do engenheiro uruguaio neste sentido se manifestaram 

através da implementação do sistema construtivo da cerâmica armada em tipologias estruturais denominadas: abóbadas gaussianas, 

abóbadas autoportantes, paredes de superfícies regradas e lâminas dobradas, e torres e reservatórios. Em suma, Eladio Dieste 

almejava ilustrar que seria possível conseguir grandes vãos e liberdade formal e espacial trabalhando com mão de obra e matéria 

prima ancorada nas possibilidades econômicas e expertise cultural local. 

 Igualmente raras são as explorações acadêmicas mais aprofundadas acerca de suas tipologias estruturais. Neste sentido, 

Anderson (2004) e Pedreschi (2000) consolidaram a perspectiva de que as explorações projetuais e construtivas de Eladio Dieste 
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representam uma contribuição importante no âmbito da concepção estrutural e da técnica construtiva de superfícies estruturais em 

função de inovações em equipamentos e processos construtivos; proporem tipologias estruturais até então inéditas; e a virtual 

reinvenção da técnica construtiva da cerâmica armada aplicada nestas situações. Entretanto, até mesmo estes olhares dedicados 

ao engenheiro uruguaio evidenciam apresentam uma escassez notável de explorações acadêmicas no que diz respeito às relações 

e propriedades geométricas presentes na obra de Dieste, assim como a inter-relação destas formas resultantes para com seu 

processo de projeto e processo construtivo.  

Durante o período de doutorado sanduiche no exterior (PDSE-CAPES), houve o contato com referências bibliográficas 

adicionais (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO URUGUAI et al., 2018; GIOVANNARDI, 2007). Sua consulta aprofundada 

demonstrou a importância de estudar não apenas obras primariamente estruturadas em abóbadas gaussianas, mas obras que 

contenham o elemento construtivo abóbada gaussiana em suas variações tipológicas. Desta maneira, o objeto de pesquisa foi 

ajustado de modo a contemplar às relações geométricas presentes nas coberturas estruturadas como Abóbadas Gaussianas 

descontínuas (com aberturas zenitais). Esta variação tipológica constitui a grande maioria dos exemplares construídos nesta tipologia 

estrutural, e consequentemente apresentam um vasto acerco de desenhos técnicos que viabilizam a análise de sua geometria. As 

Abóbadas Gaussianas contínuas (sem aberturas) foram abordadas de maneira complementar nesta pesquisa pois seu número é 

exíguo e frequentemente associados a outras tipologias estruturais, pois seu número é exíguo e frequentemente associados a outras 

tipologias estruturais,  constituindo uma exceção das obras construídas nesta tipologia estrutural.

Assim sendo, esta tese de doutoramento parte da hipótese de que existe um conjunto de relações geométricas até então 

ocultas nas coberturas estruturadas com Abóbadas Gaussianas descontínuas, projetadas e construídas em cerâmica armada por 

Eladio Dieste. Por meio de aproximações sucessivas oriundas do redesenho das seções transversais e longitudinais de Abóbadas 

Gaussianas descontínuas de Eladio Dieste, a modelagem paramétrica das coberturas estruturadas nestas tipologias, além da análise 

das pranchas de geometria dos projetos de Dieste estruturados nesta tipologia, verificou-se a procedência da hipótese supracitada. 
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A provação da hipótese norteadora deste tese de doutoramento se deu através do conjunto de relações geométricas subjacentes 

delineadas na Tabela 5.1, referentes as seções transversais, longitudinais, superfície das Abóbadas Gaussianas descontínuas, 

assim como pela qualidade do espaço resultante de sua geometria.  

Dentre o conjunto de relações geométricas subjacentes nas seções transversais chave das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas ilustrados na Tabela 5.1, destaca-se que suas curvas são constituídas por polinômios de terceiro grau, podendo ser 

sintetizados pelo polinômio y= - 0.040052 . x3 + 0.357741 . x2 - 0.41699 . x + 0.186390. A possibilidade de síntese desta seção por 

meio de polinômio de terceiro grau com alto grau de confiabilidade possibilita estabelecer a existência parcial de uma geometria 

geradora para as coberturas estruturadas em Abóbadas Gaussianas descontínuas. Também se destaca o fato de suas flechas 

apresentarem dimensionamento variável (variando em aproximadamente 67% - 1,40 m < f < 2,35 m), e que maiores vãos implicam 

em maiores flechas transversais – culminando em uma relação flecha – vão de 1:2 > x 1:4. 

Já dentre o conjunto de relações geométricas subjacentes nas seções longitudinais chave das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas ilustrados na Tabela 4.12, destaca-se que suas curvas são constituídas por polinômios de segundo grau, não sendo 

passiveis de serem sintetizadas em um único polinômio. Também é importante ressaltar que seu vão apresenta dimensionamento 

não uniforme (20,40 e 50,00 m), e que vãos longitudinais maiores não implicam em vãos transversais e flechas maiores – culminando 

na relação flecha – vão ficou na proporção 1:11 > x > 1:8, sendo sua média aproximadamente, mas não exatamente, 1:10. 
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Tabela Síntese dos fatores de verificação da Hipótese – Parte 1 

 
Relações geométricas 
subjacentes na Seção 
Transversal Chave 

 
A. Curva constituída por polinômio de 3º grau, não por uma senóide. 
B. Sua flecha é variável, diretamente proporcional ao vão transversal.  
C. Sua geometria de seção era representada pela demarcação de alturas e distancias acumuladas nas “pranchas de geometria da 

abóbada”, mas pode ser aproximada por segmentos de arcos de circunferência tangentes entre si outrossim conectados ao centro por 
segmento de reta. 
 

 
Relações geométricas 
subjacentes na Seção 
Longitudinal Chave 

 
A. Curva constituída por polinômio de 2º grau, também constituída por arco de catenária de modo a maximizar os esforços de compressão 

simples ao longo da superfície da estrutura.  
B. Seus vãos não são uniformes, variando de 20,40 m até os 50,00 m de extensão.  
C. Sua  flecha é variável, diretamente proporcional ao vão transversal. 
D. A relação flecha – vão ficou na proporção 1:11 > x > 1:8, sendo sua média aproximadamente, mas não exatamente, 1:10. 

 

 
Relações geométricas 
subjacentes na 
superfície 

 
A. A geometria das Abóbadas Gaussianas é composta por uma casca ondulada, composta por seções de catenária transladadas 

horizontalmente, mas com flecha gradualmente variável, podendo ter suas ondulações interrompidas ou não por aberturas: as 
Abóbadas Gaussianas contínuas e descontínuas.  

B. A geometria das Abóbadas Gaussianas é composta por uma casca ondulada, composta por seções de catenária transladadas 
horizontalmente, mas com flecha gradualmente variável, podendo ter suas ondulações interrompidas ou não por aberturas: as 
Abóbadas Gaussianas contínuas e descontínuas.  

C. Sua superfície é dividida em três partes:  
 

1 Anticlástica, de matriz geométrica hiperbólica, numericamente freeform, mas aproximadamente desdobrável (parte minoritária); 
                2  Desdobrável, de matriz geométrica parabólica (parte maioritária); 
                3 Sinclástica, de matriz geométrica elíptica, numericamente freeform, mas aproximadamente desdobrável (parte minoritária). 

 
D. Superfície numericamente freeform, mas aproximadamente desdobrável. 
E. Não possuem a característica especial de curvatura média constante, mas a maior parte da superfícies dos modelos de Abóbadas 

Gaussianas descontínuas são quasi-mínimas; 
F. Os valores de k não apresentam relação direta com a dimensão de vãos longitudinais e transversais, assim como com as relações 

flecha - vão  das superfícies. 
 

Tabela 4.12: Tabela Síntese dos fatores de verificação da Hipótese – Parte 1. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 
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Tabela Síntese dos fatores de verificação da Hipótese – Parte 2 
 

 
Relações geométricas 
subjacentes no espaço 
resultante da geometria 

 
A. A geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas gera espaços de conforto visual variável, usualmente muito abaixo dos 200 

lux, ocasionalmente parcialmente acima dos 200 lux, e raramente muito acima dos 200 lux.  
 

B. Os espaços resultantes da geometria das abobadas gaussianas descontínuas são incompatíveis de serem utilizados sem o auxílio de 
iluminação artificial.   

 

Tabela 4.12: Tabela Síntese dos fatores de verificação da Hipótese – Parte 2. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 Tabela. 2019. 

 

No tocante ao conjunto de relações geométricas subjacentes nas superfícies das Abóbadas Gaussianas descontínuas 

ilustrados na Tabela 4.12, destaca-se sua divisão em três classificações de superfície: 1ª parte – superfície anticlástica e 

aproximadamente desdobrável, de matriz geométrica hiperbólica; 2ª parte – superfície desdobrável, de matriz geométrica parabólica; 

3ª parte – superfície sinclástica aproximadamente desdobrável, de matriz geométrica elíptica. Consequentemente, pode-se afirmar 

que as superfícies das Abóbadas Gaussianas descontínuas são majoritariamente desdobráveis, com menores porções 

aproximadamente desdobráveis. Também pode-se afirmar que a maior parte da superfícies das Abóbadas Gaussianas descontínuas 

são quasi-mínimas. 

Por fim, a Tabela 4.12 também indica que no âmbito do espaço resultante da geometria das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas, foi constatado que a geometria resultante das Abóbadas Gaussianas descontínuas gera espaços de conforto visual 

variável, sendo que a maioria dos estudos de caso analisados nesta pesquisa provou ter índices de iluminância muito abaixo dos 

200 lux e portanto, incompatíveis de serem utilizados sem o auxílio de iluminação artificial.   

O processo de comprovação desta hipótese sugere, por sua vez, uma pesquisa de caráter exploratório análogo ao processo 

de projetação das soluções estruturais em Abóbadas Gaussianas do próprio Eladio Dieste. Estas arguições também possibilitaram 

o estabelecimento de algumas argumentações complementares a hipótese norteadora deste estudo, mas que também foram 



359 
 

resultantes da análise do estado da arte na base teórica da pesquisa, assim como dos resultados obtidos mediante a condução das 

experimentações sob os preceitos metodológicos delineados na base empírica da pesquisa.  Estas argumentações complementares 

versam justamente acerca do processo de projeto do engenheiro Eladio Dieste para com as Abóbadas Gaussianas descontínuas, e 

a inter-relação deste processo de projeto para com a forma resultante.  

Dentre estes conceitos, é importante ressaltar que esta pesquisa verificou que a geometria das Abóbadas Gaussianas 

descontínuas era representada graficamente nas pranchas de geometria das abóbadas, e assim transladada de suas planilhas de 

cálculo para o canteiro de obras. Esta representação gráfica se dava pela sua seção transversal chave, sua seção longitudinal chave, 

com anotações de altura e distância acumulada. Os demais pontos que compõem a geometria da superfície eram registrados através 

de uma tabela de coordenadas, que cruzava alturas e distancias acumuladas, e permitia a pronta extração de todas as seções 

constituintes da superfície. 

Sobre o modus operandi destes desenhos, é importante pontuar que a análise das Fontes primarias utilizadas na pesquisa 

indicou que a escala de todas as seções transversais foram desenvolvidas em 1:10, ao passo que a maioria das seções longitudinais 

foi desenvolvida em 1:50. Os resultados das experimentações conduzidas também permitem inferir que a geometria das seções 

transversais de Abóbadas Gaussianas descontínuas não foi representada em desenho com o auxílio de compassos porque: 

A. constatou-se que sua representação gráfica nas pranchas de geometria da abóbada se deu por anotações de altura e 

distância acumulada dos pontos de sua constituição geométrica. 

B. sua geometria é constituída por polinômios de 3º grau. 

 
Dentre os achados complementares desta tese de doutoramento associados ao modus operandi do engenheiro Eladio Dieste, 

destaca-se que Dieste também poderia ser considerado um artista estrutural por ser criativo. As argumentações complementares 
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desta pesquisa demonstraram que o engenheiro uruguaio poderia de fato ser considerado criativo sob a ótica das principais 

referências desta área do conhecimento: Lubart (2007), Boden (2009), Florio e Tagliari (2009), Simonton (2009), Weisberg (1999), 

Sternerg (1999), Hitchcock (2004), e J. P. Guilford (1957) em função dos aspectos delineados abaixo: 

A. Eladio Dieste criou elementos novos para a concepção estrutural e seus respectivos processos construtivos através de 

explorações com a cerâmica armada, adaptada a seu meio;  

B. Eladio Dieste criou uma nova tipologia estrutural, as abóbadas gaussianas, a partir da combinação de geometrias e ideias 

consagradas como a catenária; 

C. Eladio Dieste criou a tipologia das Abóbadas Gaussianas a partir da recombinação de ideias de problemas estáticos como a 

flambagem e a inércia, municiado e retroalimentado por contínuas experiências construtivas derivadas de sua própria prática 

profissional e condicionantes de seu meio construtivo;  

D. Eladio Dieste criou estruturas originais e úteis; 

E. Eladio Dieste possuía profunda imersão na técnica construtiva e projetual de grandes vãos em cerâmica armada; 

F. As primeiras inovações tipológicas de Eladio Dieste por meio da cerâmica armada se deram justamente dez anos (1955, com 

o Galpão Frugoni) após sua formação universitária (1943). 

G. Dieste manifestou seu talento artístico-criativo através da cognição, produção e avaliação em seus atos criativos.  

Por fim, estas explorações complementares do modus operandi de Eladio Dieste resultarem na justaposição de seu processo 

para a projetação de superfícies estruturais rígidas com os processos de processo clássico e paradigmático de superfícies estruturais 

rígidas estabelecidos por Bechthold (2008). Esta justaposição resultou na argumentação de que o processo de projeto das Abóbadas 
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Gaussianas descontínuas representa a junção das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de 

forma.  

A junção das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma proposta se justifica 

justamente pelo método de cálculo de Eladio Dieste, um processo iterativo de obtenção de forma, constituído por tentativas 

sucessivas visando a redução do empuxo da curvatura da superfície até atingir valores negligenciáveis (MALLARDO, 2019, 

informação verbal). Tal qual delineado na seção 1.3. - Olhares dedicados a Eladio Dieste, no primeiro momento deste processo, o 

engenheiro Uruguaio procurou minimizar o eixo de inércia da seção transversal. Já no segundo estágio, Eladio Dieste transladou os 

eixos resultantes, nos quais obteve os valores máximos de momento de inércia, para as seções longitudinais da superfície. Esta 

seção resultante teve suas flechas ajustadas com o auxílio de diagramas de momento fletor e força. Isto é, Eladio Dieste concebia 

a forma de suas Abóbadas Gaussianas descontínuas já verificando sua resistência aos esforços que lhe seriam comprometedores: 

o empuxo e a compressão.  

É de suma importância constatar, que o principal anseio de Bechthold (2008) no processo de projeto de cascas na 

contemporaneidade é o de justamente unir as etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma, 

muito em função da primeira etapa ser realizada por arquitetos e da segunda etapa ser realizada por engenheiros calculistas. De 

acordo com Bechthold (2008) arquitetos e engenheiros estariam distantes no processo de projeto, resultando em geometrias sub- 

ótimas.  
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5. Considerações Finais 

 

A presente pesquisa ensejou algumas possíveis gatilhos para pesquisas futuras e potencialidades de discussões proveitosas 

nas áreas do conhecimento correlatas as áreas de estudo. No âmbito de futuras pesquisas que podem ser decorrentes desta tese 

de doutoramento se encontram explorações correlatas a ferramentas de design digital e diagnostico de edificações emergentes nas 

últimas décadas do século XX e primeiras décadas do século XXI. 

A modelagem paramétrica e a fabricação digital se mostram cada vez mais presentes em um escopo sempre crescente de 

explorações acadêmicas nas mais diversas áreas do conhecimento. Existem centros de alto desempenho no que diz respeito a 

fabricação digital em território nacional, tal qual o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer na Unicamp. Também existem 

centros de excelência no exterior, como é o caso do ETH de Zurique (Suíça), da sede da empresa Materialize em Leuven (Bélgica), 

e a própria Universidade de Ferrara, por meio da infraestrutura do DIAPReM (Development of Integrated Automatic Procedures for 

Restoration of Monuments) onde foi realizado estágio de doutorado sanduiche no exterior financiado pela CAPES entre Agosto de 

2018 e Julho de 2019.  

Neste estágio de doutorado sanduiche, inicialmente idealizava-se a utilização do procedimento metodológico do 

escaneamento 3D para realizar o levantamento da geometria de obras de Dieste elencadas e visitadas em Alcalá de Henares, 

Espanha. O objetivo inicial deste procedimento seria confrontação dos parâmetros geométricos que regem a concepção estrutural 

das superfícies rígidas de Eladio Dieste oriundos de experimentações com modelagem paramétrica e a geometria existente, assim 

como uma confrontação entre geometria projetada e geometria construída.  

Entretanto, durante o estágio doutoral no exterior verificou-se que o preço do procedimento de escaneamento 3d adequado 

para o objeto de estudo desta tese de doutoramento é consideravelmente alto, de modo que espera-se que este procedimento seja 
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utilizado em oportunidades futuras mediante o financiamento de agencias nacionais ou internacionais de fomento através das 

possibilidades verificadas durante o estágio de pesquisa realizado no exterior.  

O levantamento da bibliografia correlata (DOCCI, MAESTRI, 2002; BECHTHOLD, 2008; BALZANI et al., 2004, 2012, 2017; 

BIANCHINI, 2014; ALEKSIS et al, 2015; MAIETTI et al., 2017; MEDICI, 2013), assim como a ensaios experimentais paralelos, e o 

acompanhamento de procedimentos tecnológicos correlatos e entrevistas conduzidos durante o estágio realizado em Ferrara, 

indicam os seguintes procedimentos, devidamente acompanhados de sua justificativa:  

1. Obra a ser escaneada: Mercado de Porto Alegre – CEASA. 

a. Justificativa:  

i. Durante o término da presente pesquisa de doutoramento foram localizadas pistas acerca da localização 

de seus detalhes construtivos, de modo que mediante o depósito da tese em dezembro de 2019, espera-

se levantar e modelar parametricamente estes desenhos tal qual os estudos de caso destas pesquisa.  

ii. Se trata da única obra de Eladio Dieste em que houve retorno positivo com relação a possibilidade de seu 

escaneamento 3d. Outras obras relevantes do engenheiro uruguaio as quais o autor desta pesquisa 

detém os desenhos, como o caso do Deposito Portuário de Montevideo (área militar) ou Fábrica TEM 

(equipamento industrial), são áreas militares e ou industriais sem possibilidade de Accesso por questões 

operacionais e/ou de segurança.  

iii. De acordo com os pesquisadores de DIAPReM (ROSSATO, informação verbal, 2019) seria mais provável 

de obter financiamento europeu para a realização de escaneamentos em obras latino-americanas do que 

europeias.  
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2. Técnicos a realizarem o escaneamento: A prioridade seria para a equipe técnica residente no DIAPReM. 

a. Justificativa:  

i. A escolha se deu em função do contato e confiança estabelecidos durante o estágio de doutorado no 

exterior, seu interesse em realizar a atividade, e até mesmo em função da possibilidade de um 

escaneamento piloto com preço reduzido. 

ii. Caso haja indisponibilidade da equipe do DIAPReM, seria feita pesquisa em território nacional acerca de 

possíveis profissionais em território nacional.  

3. Equipamentos e procedimentos a ser utilizado para o escaneamento: Faro X330, com alvos estabelecidos pelos 

princípios da roto-translação.   

a. Justificativa:  

i. Equipamento recomendado para o escaneamento das obras de Eladio Dieste por parte da equipe técnica 

do DIAPReM (MÉDICI, informação verbal, 2019), em função de sua facilidade de processamento posterior 

de dados escaneados, ausência de questões topográficas relevantes nas obras a serem escaneadas, e 

familiaridade do corpo técnico do DIAPReM com o equipamento. 

4. Procedimento de Processamento / Manipulação de Nuvem de Pontos: Importação e visualização de dados escaneados 

no Autodesk Recap 2019, registro de cada escaneamento e verificação da qualidade dos pontos do modelo gerado, e 

geração de um arquivo reduzido onde os escaneamentos são unificados. 

a. Justificativa: 
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i. Este constitui o estado-da-arte para a execução acelerada do levantamento geométrico almejado 

(MÉDICI, 2013; informação verbal, 2019).  

5. Comparação entre dados escaneados e modelo paramétrico:  

a. Salvar o modelo paramétrico, já vinculado ao Rhinoceros 3D por meio do comando “bake” do Grasshopper 3D, 

como arquivo .sat e selecionar o “ACIS Export Type para AutoCAD”.  

b. Importar o arquivo no Autodesk Revit por meio do “Insert > Impor CAD” em uma vista de Planta, para então usar 

o add-in do Autodesk Revit 2019 chamado Point Layout para comparar numericamente e visualmente os 

modelos BIM e os dados escaneados.  

c. Justificativa:  

i. De acordo com TU Delft (2019), este constitui o estado-da-arte para a execução acelerada da importação 

de objetos realizados no Rhinoceros 3D para o Autodesk Revit. 

ii. De acordo com Autodesk (2019), o add-in Point-Layout consiste o estado-da-arte para a execução da 

comparação entre nuvens de pontos e modelos no Autodesk Revit.  

iii. De acordo com McNeel (2019) e Tommasi et. al. (2016) existem boas possibilidade de manusear e 

visualizar nuvens de pontos no Rhinoceros 3D e no Grasshopper 3D, mas possibilidades medianas de 

sua edição. Tommasi et. al. (2016) ressalta que apenas o Autodesk Revit permite a importação, 

visualização, edição, redesenho em 2d, modelagem em 3d, adição de dados, e parametrização plenos 

quando se trata de Nuvens de Pontos. 
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A curto prazo, o domínio deste ferramental de análise de estudo de caso, também poderá ser utilizado para a extração da 

obra de Eladio Dieste em território nacional, assim como em seu nativo Uruguai. Ao passo que a médio prazo é importante ressaltar 

a importância da necessidade do domínio de ferramentas de escaneamento 3d na análise de obras arquitetônicas, tendo em vista 

que já é possível notar a chegada destes equipamentos em território nacional em instituições de ensino superior públicas e privadas 

no Brasil, e assim justificar o considerável investimento feito nas mesmas. Estas análises englobam os mais variados parâmetros 

projetuais como conforto ambiental, fluxos, pós-ocupação e sistemas estruturais. 

A longo prazo, a familiarização com equipamentos de escaneamento 3d deste calibre com o enfoque em análise de edificações 

tem o potencial de sua incorporação no ensino na arquitetura e engenharia civil em território nacional. Esta incorporação, por sua 

vez, também constitui um impacto educacional desta pesquisa pois tem a possibilidade de fomentar novas metodologias de ensino 

de projeto arquitetônico e concepção estrutural associadas aos emergentes princípios de modelagem algorítmica e processo de 

projeto colaborativo. Todavia, é importante ressaltar que se espera que o domínio deste ferramental possa render dividendos para 

a análise geométrica e estrutural de outros expoentes da arquitetura moderna nacional, de tal sorte a identificar patologias 

construtivas ocultas e zelar pela sua preservação. 

Dentre estas potencialidades de discussões resultantes das reflexões desta pesquisa, no âmbito da técnica construtiva é 

importante mencionar que a cerâmica armada foi a resposta construtiva de Eladio Dieste para o contexto social, econômico, e 

climato-geográfico do Uruguai na segunda metade do século XX. Diante deste legado, a presente pesquisa coloca a questão de qual 

seria a resposta construtiva adequada aos múltiplos contextos sociais, econômicos, climatogeográficos presentes em nosso país 

nas primeiras décadas do século XXI. Carece nesse sentido um levantamento mais aprofundado das normativas existentes para 

edificações estruturadas em blocos cerâmicos, e cerâmica armada na atualidade, assim como uma análise mais aprofundada de 

suas potencialidades e obstáculos para aproveitamento na recoberta de grandes vãos e em condições climatogeográficas análogas 

às do Brasil.  
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Assim sendo, diante da necessidade crescente de se levar em conta o ciclo de vida dos materiais de modo a promover a 

eficiência energética das edificações contemporâneas, é importante destacar que a cerâmica se encontra em uma posição favorável 

no que diz respeito a sua energia incorporada. O arquiteto Malawi Peter Buchanan discorre acerca da incorporação de energia nos 

materiais construtivos através da análise de dez edifícios verdes no livro Ten Shades of Green: Architecture and the Natural World 

(2006) e coloca que o tijolo cerâmico fica apenas atrás da madeira neste quesito, sendo quatro vezes o equivalente ao da madeira 

ao passo que o concreto atinge valores cinco vezes o equivalente da madeira.  

Larrambere e Sinha (2004) ressaltam que existe um preconceito com relação à utilização da cerâmica armada na Europa e 

América do Norte em função da ausência de normas tão consolidadas quanto as do concreto armado e da premissa que a cerâmica 

armada não é um substituto equivalente para pilares e vigas em concreto armado. De acordo com West (1998) e Pedreschi e Sinha 

(2004), os países desenvolvidos certamente não necessitam de uma alternativa um tanto quanto mais complicada e menos 

compreendida para a construção civil, sugerindo que a cerâmica armada deveria somente ser utilizada em países em 

desenvolvimento, onde esta técnica construtiva estivesse bem embrenhada nas normativas técnicas, expertise de mão de obra, e 

recursos locais (2004).  

Eladio Dieste tinha uma resposta implícita para estes questionamentos, e sempre alegou que diante da falta de recursos e 

normatizações, seguira as leis mais importantes de todas na construção civil: as leis da física. Diante da falta de tecnologia para 

atingir seus objetivos técnico-construtivos, Dieste reinventou uma técnica construtiva, desenvolveu tipologias estruturais condizentes 

e devidamente verificadas pelas leis da estática, e criou maquinário de apoio ao canteiro de obras. Diante de uma inquietude e 

autocrítica intensa Eladio Dieste realizou seu sonho de criar o mínimo do máximo através de formidáveis exemplos de síntese da 

forma: as Abóbadas Gaussianas descontínuas.  
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ABSTRACT 

This research has as its object of study the discontinuous gaussian vaults, the dominant variation of the gaussian vault 

structural typology, designed and built by the Uruguayan engineer Eladio Dieste. The gaussian vaults are doubly curved rigid structural 

surfaces resulting from Dieste’s constructive explorations with reinforced brickwork. Furthermore, the geographical and chronological 

scope of this academic endeavor matches the construction time and location of Dieste’s gaussian vaults: between 1955 and 2000 in 

the territories of Uruguay, Brazil, Argentina and Spain. 

The research framework arises from the ostracism of Eladio Dieste’s legacy in academic publications in a historical and a 

constructive perspective, which is highly contrasting with his contributions in the fields of architectural and engineering structural 

design through extensive reinforced-brick shells explorations. However, this ostracism is a collateral damage of the Eurocentric 

approach present in Modern Architecture bibliography during the twentieth century, and paradoxical to the resurgence of academic 

and constructive explorations of doubly curved rigid structural surfaces in the first decades of the 21st century. 

The main objective within this research is to verify and identify the existence of underlying geometrical relationships within the 

body of Dieste`s work designed and structured as discontinuous gaussian vaults. However, the analysis of the geometry itself was 

initially conducted by means of redrawing and the parametric modelling of Dieste’s Gaussian Vaults from the original drawings.  

When it comes to the expected contributions from this investigation, it is important to mention a deepening of the understanding 

of the relationship amongst Dieste`s shell form and constructive processes, as well as insights regarding his gaussian vaults` design 

process. Also, this research aspires to march along the growing divulgation of Latin-American modern architecture, as well as the 

systematization of its analogous bibliography. 

Keywords: Eladio Dieste; discontinuous gaussian vaults; structural surfaces; parametric modelling; geometry.  
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RIASSUNTO 

  Questa ricerca ha come oggetto di studio le Volte Gaussiane progettate e costruite dall'ingegnere uruguaiano Eladio Dieste 

durante la seconda metà del XX secolo, una superficie strutturale rigida derivante dalle esplorazioni costruttive di Dieste. L'ambito 

geografico e cronologico di questo sforzo accademico coincide con il tempo e il luogo di costruzione delle volte gaussiane di Dieste, 

cioè tra il 1964 e il 1997 nei territori di Uruguay, Brasile e Argentina. 

 L'obiettivo principale di questa ricerca è quello di verificare e identificare l'esistenza di relazioni geometriche sottostanti 

all'interno del corpo del lavoro di Dieste progettato e strutturato come Gaussian Vaults. L'ostracismo dell'eredità di Eladio Dieste 

nelle pubblicazioni accademiche in una prospettiva storica, strutturale e costruttiva è fortemente in contrasto con i suoi contributi nei 

campi della progettazione strutturale architettonica e ingegneristica, alimentato dai suoi gusci in mattoni rinforzati, e quindi 

comprende una di queste ricerche principali giustificazioni. 

 Tuttavia, l'analisi della geometria stessa è stata inizialmente condotta mediante il ridisegno e la modellazione parametrica 

delle volte gaussiane di Dieste dai disegni originali. Quando si tratta dei contributi attesi da questa indagine, è importante 

menzionare un approfondimento della comprensione della relazione tra le forme di conchiglia di Dieste e i metodi di costruzione, 

nonché approfondimenti riguardanti il suo processo di progettazione dei vault gaussiani. Inoltre, allo stesso tempo, si prevede che 

contribuirà alla crescente diffusione di importanti esempi della moderna architettura latinoamericana insieme alla sistematizzazione 

della sua scarsa bibliografia correlata. 

 

Parole-chiavi: Eladio Dieste; volte gaussiane discontinue; superfici strutturali rigide; modellazione parametrica; geometria. 
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INTRODUCTION 

 

The introduction of this research is divided according to its structure, in order to outline the main problem of the current doctoral 

thesis. The first part is destined to announce the title of the thesis and its theoretical framework with the research lines of the 

Architecture and Urban Design Graduate School of Mackenzie Presbyterian University, and the second part is destined to delimit the 

object of the research. The third part focuses on the exploration of the problematization of the research, as well as the establishment 

of the hypothesis that guides the thesis. The fourth part contains the specified objectives and the general objectives of the research. 

In the fifth part, there become expressed the research’s justification, as well as its expected contribution, and the sixth part is destined 

to shortly illustrate its methodological procedures. At last, the seventh is destined to explain how the thesis was structured in each of 

its subdivided chapters. This subdivision is outlined below: 

I. Title and research line 

II. Object of study and delimitations (spatial and temporal)  

III. Research problem and initial hypothesis  

IV. Objectives (main and specific)  

V. Justification and expected contribution  

VI. Method 

VII. Synthesis of the chapters´ content  
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I. – Title and research line  

 

The title of this research is: Parametrical Analysis of the Geometry of Rigid Structural Surfaces: The Discontinuous Gaussian 

Vaults Of Eladio Dieste. This research is inserted in the research line of the Architecture and Urban Design Graduate School of 

Mackenzie Presbyterian University. 

 

II. – Object of study and delimitations (chronological and space)  

 

This research has as its object of study the discontinuous gaussian vaults, the dominant variation of the gaussian vault 

structural typology (Image I.I), typological variation ruling of structural typology of the gaussian vault characterized by the presence 

of the sky openings, designed and built by the Uruguayan engineer Eladio Dieste.  The geographical and chronological delimitations 

of this research are about the edification occurrences framed in the structural typology in analysis, designed and built between 1955 

and 2000 in the countries of Uruguay, Brazil Argentina and Spain.  

The gaussian vaults are a structural typology produced by Dieste that could be classified as doubly curved rigid structural 

surfaces. Among the structural surfaces developed by Dieste, the gaussian vaults are considered his invention for being previously 

unseen and resulting of his explorations with his reinforced masonry. 

Eladio Dieste used this structural typology mostly in the design and construction of industrial sheds, sports gymnasiums and 

agricultural deposits, as well as Catholic Churches, commercial buildings, food deposits, and a dock.  
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For this research, it becomes understood that gaussian 

vault are constructions designed and built by Eladio Dieste 

conducted by the design assumptions of Eladio himself in the 

most complete anthology regarding his work in which he 

collaborated still in life, Eladio Dieste 1943-1996 

(TORRECILLAS et. al., 1996): 

1. The brick joint – mortar – steel behaves like a structural 

unit  

2. The catenary was elected as guideline, in a way to 

maximize all the simple compress efforts that with  

 
Figura I.I: The discontinuous gaussian vaults of the CEASA Market in Porto 
Alegre, design and built between 1968 e 1972 by Eladio Dieste in 
collaboration with gaucho architects Carlos Maximiliano Fayet and Claudio 
Araújo. 
Source: MELACHOS, Felipe Corres. 2018. 1 fotografia. 
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3. A minimum amount of reinforcement, to assure that the structure works with simple flexion. 

4. The efforts of compression are derived from its own weight are independent of its section. 

5. The minimum dosage of reinforcement in the structure operates as an elastic unit towards the concentrated loads. 

6. The removal of the framework of each structural module of the gaussian vault doesn´t demand the complete drying of the 

mortar.  

 

III. – Research Problem and hypothesis  

 

The problematic of this research starts with the ostracism to which the manifestation of the rationalist tendencies of Latin-

American Architecture are relegated, and its scarce academic exploration in the second half of the XX century when compared to the 

European and North American modern architecture works. An example of this phenomenon is the fact that Reyner Banham, in The 

Architecture of the well-tempered environment (1984), there is only the mention of a single Latin-American work, the Fabrica Olivetti 

in Buenos Aires, designed by the architect Marco Zanuso in 1954.  

Thereafter, there are few active thinkers that believe we should create new manners to think about the Latin-American 

architecture, in a way to think ourselves about our own history and theories.  Marina Waisman is one of such authors, in Historiografia 

arquitetônica para uso de latino-americanos (1990), that highlights the efforts of Severiano Porto, Rogelio Salmona, and Eladio Dieste 

in forging instruments of exploring their own reality and searching their own values.  

The publications about Dieste are scarce. Constitute the main references about the work of the Uruguayan engineer the 

publications Eladio Dieste (1963), of Juan Pablo Bonta; Eladio Dieste – La Estructura Cerámica (1987), organized by  Galaor 
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Carbonell; and Eladio Dieste 1943 - 1996 (1996), organized by  Antonio Jimenez Torrecillas, where the ideological premises of the 

Uruguayan engineer are exposed through his constructed technique. Theses ideological premises are synthesized in Dieste’s artistic 

take on economy self-dubbed as “cosmic economy” and defined as a search for world balance (DIESTE, 1987). A world where “(...) 

what is not necessary is of no use.” (TORRECILLAS, 1996, p. 15, our translation). The compilations of Carbonell (1987) and 

Torrecillas (1996) speak a lot about how this notion of “cosmic economic” permeated the constructive universe of Dieste, having the 

Uruguayan engineer aim for constructions that are resistant, simple and economic, designed through the improvement, or actual 

reinvention of a constructive technique fit to his social and economic context: reinforced masonry. 

The efforts of Dieste in this sense manifest themselves through the implementation of the constructive system of reinforced 

masonry in four structural typologies called: gaussian vaults, self-supporting vaults, ruled-surfaces walls and folded plates, and towers 

and reservoirs. In short, Dieste craved to illustrate that it could be possible to achieve big spans with formal and spatial freedom, 

working with the resources available in his context. 

 Equally rare are the academic explorations regarding Dieste’s structural typologies, so that the most expressive contributions 

are the already mentioned Eladio Dieste (1943-1996), from Torrecillas and Perez (1996), The Engineer’s Contribution to 

Contemporary Architecture, from Remo Pedreschi (2000), and Innovations in Structural Art, by Stanford Anderson (2004). The 

compilations of Anderson (2004), together  with Pedreschi (2000), are important to academically consolidate the notion that the design 

and constructions of Eladio Dieste represent an important contribution in the field of structural conception and construction techniques 

of structural surfaces, proposing structural typologies previously unseen; and the virtual reinvention of reinforced masonry applied in 

these contexts. However, even in these dedicated researches regarding the Uruguayan engineering, it becomes evident that there is 

a scarcity of academic explorations about the geometrical relationships and properties present in the works of Dieste, as well as the 

interrelationship of its design and constructive process and resulting designed forms.  



438 
 

During the period spent abroad for the double doctorate degree (PDSE-CAPES), it was possible to obtain important documents 

such as Iglesia de la Paroquia de Cristo Obrero: Plan de Conservación y Manejo (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO 

URUGUAI et al., 2018), funded by Getty Foundation and an important part of the process of incorporation of the works of Eladio 

Dieste in UNESCO’s heritage listings.13 During the same period, it was also possible to analyze the compilation of Eladio Dieste’s 

works written by Tuscan engineer Fausto Giovannardi (2016), the most complete Dieste’ work compilation found in this research. The 

in-depth consultation of these bibliographic references demonstrated the importance of studying not only designs effectively classified 

and listed as gaussian vaults but, designs that actually contained the constructive element of the gaussian vaults and its typological 

variations  

In this way, as showed in the previous section (II – Object of study and delimitations - chronological and spatial), the object of 

study of this research was adjusted in a way as to contemplate the discontinuous gaussians vaults (containing roof-openings). This 

sub-typological variation constitutes the majority of the designs built in the gaussian vault structural typology, and consequently 

indicated the existence of a vast collection of technical drawings that enabled the analyses of the designs’ geometry. The constant 

nature of the supports establishes a geometrical unity within discontinuous gaussian vaults, making it easier to analyze its geometry. 

The continuous gaussian vaults (without openings) were discussed in a complementary manner in this research, due to their exiguous 

number and frequent association to others structural typologies, thus constituting an exception within Eladio Dieste’s built works. 

 
13 Until this moment, the works of Eladio Dieste, mostly in Uruguay, but with a few numbers in Brazil, Argentina, and Spain are in the indicative list to join 
UNESCO’s Heritage Listings in the future (2019). 
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a.                      b.  
Image I.II.: Church of Cristo Obrero, designed and built between 1952 and 1960 in Atlântida (Uruguai).  
Source: a. ACERVO DIESTE & MONTAÑEZ. 2017. 1 fotografia.   b. MELACHOS, Felipe Corres. 2017. 1 fotografia. 

The exiguous number of copies of built continuous gaussian vaults designs resulted in an also exiguous collection of technical 

drawings, which virtually makes it impossible to perform their geometrical analysis. The inconstancy within the nature of its supports 

promotes an absence of geometrical homogeneity, making it difficult for a throughout geometrical analysis. However, it is important 

to highlight that some of the built continuous gaussian vaults designs in association with the structural typology of the ruled-surfaces 

walls and folded plates like the church of Cristo Obrero (Image I.II) are very important to the consolidation of the gaussian vaults as 

a structural typology in the work of  Eladio Dieste, and will receive the necessary attention in the development of this thesis. 

Therefore, this research is based upon the hypothesis that there is a body of geometrical relationships underlying in the 

discontinuous gaussian vault designed and built in reinforced masonry by the engineer Eladio Dieste. Through successive 
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approximations, starting with the redrawing of the cross-sections and longitudinal sections of the discontinuous gaussian vaults of 

Eladio Dieste, the parametrical modeling of designs built within this structural typology, and the analyses of the geometry of the vault 

drawing sheets of uncovered designs, it became noticeable that their geometry is made by polynomials of  3º and 2º degree. The 

equations of these 2nd and 3rd degree polynomials showed that there is more than just a geometrical similarity in the discontinuous 

gaussian vaults sections amongst different designs. The analyses of these geometric relationships also enables the possibility to 

establish the partial existence of a generating geometry for the structural typology of the discontinuous gaussian vaults.   

The process of verification of this hypothesis suggested an exploratory research similar to the design process used by Eladio 

Dieste in the gaussian vaults themselves. The design of rigid structural surfaces until the 60´s, before the development of the 

computational technology, was based upon the exploration of the geometric forms with established constructive history. These 

structures also resulted from iterative design processes that started with physical models, and had their structural behavior verified in 

the behavior analysis step14 (BECHTHOLD, 2008). Analogously, the design process of Eladio Dieste is also constituted by successive 

and iterative efforts, but mostly manifested by means of his own calculation methods (DIESTE, 1978) and not by physical models 

themselves. According to Dieste (1987), the validation of the calculus method materializes when its resulting models reach the scale 

of 1:1. 

 

 

 

 
14Bechthold (2008) define the behavior analysis step as a foreseeing of the actions of the loads within the structural surface. 
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IV. – Objectives (main and specific)  

 

The main objective of this research resides in the verification of the thesis’ central hypothesis, that is, the verification and 

identification of the underlying geometrical relationships within the discontinuous gaussian vaults designed and built in reinforced 

masonry by the engineer Eladio Dieste. The evidence of this hypothesis potentializes itself upon the verification of the partial existence 

of a generating geometry within the discontinuous gaussian vaults built by Eladio Dieste, in a way that this step not only also 

constitutes a central objective, but a technological point of impact within this research (GODIN, DORE; 2007). 

When it comes to complementary objectives, it is expected that the geometrical analyses should be able to delineate the 

parameters of the Dieste’s design process for this particular structural typology. This exploration of the design process of the 

discontinuous gaussian vaults aims to analyze the relation between the formal-structural conception process, the calculus method, 

and constructive technique and processes of Eladio Dieste in such structures. 

Still regarding the complementary objectives, it is expected to place Dieste amongst the structural engineers whom contributed 

for the conception of rigid surface structures from the end of the nineteenth century to mid-twentieth century. The scarcity of 

bibliographic references regarding Eladio Dieste´s innovations throughout the century makes this is a mandatory aspect for any 

contemporary study regarding this Uruguayan engineer.  
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V – Justification and expected contribution  

 

The justification of this research resides in the lack of academic explorations both in architecture and engineering of Eladio 

Dieste in a historical, structural, and geometric context, as well as the importance of his contributions in the field of structural 

conception of rigid structural surfaces in architecture and engineering. In section III. – Research problem and hypothesis, it became 

clear that Latin –American modern architecture needs deeper academic explorations. In this context, it also became evident how 

Eladio Dieste’s works present few explorations regarding his structural conception, and how the specific geometric premises in this 

initial design stage were not adequately exploited, especially when it comes to parametric modeling. 

Is important to highlight that the choice for gaussian vaults amongst Dieste´s other structural typologies is due to the fact that 

this previously unseen typology represented the embodiment of the main objectives of Dieste’s explorations with reinforced masonry: 

the resistance by the form. This resistance was obtained by shape curvature experimentations, which in turn enabled large-span 

designs at a low cost. The experimental aspect of Dieste’s design process also enabled him to lapidate his calculation methods in a 

verification factor for his experiments rather than a pre-dimensioning tool itself. 

In section II. – Object of study and delimitations (chronological e spatial), it was established that the object of study of this 

doctorate thesis are the rigid structural surfaces known as discontinuous gaussian vaults. The choice for this typology is due to the 

fact that the discontinuous gaussian vaults compose the majority of the built designs in this structural typology, and consequently 

assured a vast set of technical drawings which enabled the analysis the geometry of the object of study. The constant nature of their 

supports promoted a geometrical unity in this particular structural sub-typology, which made it easier to analyze its geometry.  
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The continuous gaussian vaults were also addressed as in a complementary manner in this research because of their exiguous 

number and their often-association to others structural typologies, constituting an exception within Dieste’s built works. The exiguous 

numbers of designs built as continuous gaussian vaults built resulted in very few technical drawings, which in turn made it not possible 

to properly analyze their geometry. The inconstant nature of their supports also accounted for an absence of geometrical homogeneity 

of this structural sub-typology structural, making it difficult to analyze its geometry. However, it is important to highlight that some 

continuous gaussian vaults designs in association with the structural typology of the ruled-surfaces walls and folded plates like the 

Church of Cristo Obrero (Image I.II) are very important to the consolidation of the gaussian vaults as a structural typology in the works 

of  Eladio Dieste, and will receive the proper attention in the development of the current thesis. 

Besides the general and complementary objective embodiment already described in section IV. - Objectives (main e specifics), 

it is expected that this thesis should promote a contribution in the sense of a cultural impact (GODIN; DORE, 2007), to help give a 

fair divulgation to the technical and constructive contributions of one of the most important engineers of the XX century. 

As stated before, one of the main evidences that validates the thesis’s hypothesis is the verification of the partial existence of 

a generating geometry within discontinuous gaussian vaults designed and built by Eladio Dieste, in a way that this central objective 

of the research constitutes an important contribution in the shape of a technological impact as well (GODIN, DORE; 2007). The 

verification of academic databases like Avery Index (2019) and Web-of-Science (2019) confirms that the design process of structural 

surfaces are a heated topic of discussion in the analogous scientific community in the first decade of the twenty-first century, mostly 

due to the many technological advances in architectural and structural design tools, as well as the development and upgrading of 

constructive materials. 
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VI - Method 

 

Briefly, the procedures could be synthesized in a Theoretical Base, where the state of art about the thematic of the study, and 

an Empirical Base, where experimentations were conducted with parametric models generated from the previously obtained primary 

sources, and these experimentations’ results confrontation with the state-of-the-art regarding the research topics: 

1. Bibliographic Review (Theoretical Base): data collection, and bibliographic review; 

2. Obtention of the original drawings and in-loco visits (Empirical Base): obtention of primary sources and recognition of 

the work, willing to enable his later analyzes  

3. Experimentations (Empirical Base): the analysis of the geometric relationships in the discontinuous gaussian vault was 

based on the redrawing and parametrical modeling, from the original drawings. These parametrical models enabled the 

digital fabrication of physical models which helped in the geometrical exploration of the case studies.  

4. Results’ Interpretation (Empirical Base): analysis and evaluation of the results by their systematization, writing of articles 

and a preliminary elaboration of the thesis’s manuscript. These activities resulted in a qualitative and quantitative 

analysis that enabled to show the original contributions of this research through its confrontation with the state-of-the-

art. 

5.  Conclusion: Final Writing and formatting of the research  

Therefore, the analyses of the geometric relationships within the discontinuous gaussian vaults were based on the redrawing 

and parametric modeling from its original drawings, mostly because of the geometric precision of the software Grasshopper 3D© as 

well as Rhinoceros 3D 6.0©. The parametric modelling offers resources for elaboration of complex forms in a precise manner by 

means of an association of parameters inside the chosen interface (FLORIO, 2007). The geometric complexity of the discontinuous 
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gaussians vaults of Eladio Dieste suggests their compatibility with parametric modelling. The critics and architects that use Parametric 

Modelling have had very effective results in the investigation of complex and curvy geometrical forms, that demand more complex 

algorithms for their design (FLORIO, 2014). Therefore, the introduction of parametric modelling as an investigation method for this 

research is related to a complex geometry present in the discontinuous gaussian vaults themselves, as stated in the state-of-the-art 

process of the rigid structural surfaces themselves. 

 

VII – Synthesis of the chapters’ content  

 

In this first section of the current doctorate thesis, called Introduction, there are presented the object of the study, research 

scope delimitations, hypothesis, research justification, general and complementary objectives, research method, a brief abstract of 

the next chapters, as well as its expected contribution, divided in their respective types of impact (GODIN; DORE, 2007). In the first 

chapter, called, “Theoretical Foundations: Eladio Dieste, a Latin-American innovative structural engineer”, there is a review of the 

state-of-the-art of the research themes within this doctorate thesis.  

The first section of this initial chapter, Modern Architecture: prior and notable engineers, is dedicated to situating Eladio Dieste 

amongst those notable engineers that established the paths to the structural concept of the gaussian vaults in the first half of the 

twentieth century. The second section of this first chapter, Latin America in Modern Architecture History, illustrates the scarcity of 

citations regarding the Uruguayan engineer in modern architecture bibliography, especially when it comes to European authors. 

Meanwhile, the third section of the first chapter, Dedicated works about Eladio Dieste, explicates the constructive technique of 

reinforced masonry developed by the Uruguayan engineer, his structural typologies, preponderant uses and a brief interpretation of 
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his calculation methods. Meanwhile, the fourth section, Geometry applied to structural analysis, establishes important geometrical 

concepts for the comprehension of the geometry of gaussian vaults later on in the fifth section, Structural typologies: the Gaussian 

Vaults. Lastly, this first chapter ends with its sixth and seventh sections, Creativity and structural artists and Parametric modelling, 

where the conceptual parameters of the differential of the process in the Dieste´s work and the research analyses method.  

 The second chapter of the thesis, Methodological Procedures, deals with the method used in the verification of the hypothesis 

itself. Whereas in section 2.1 the Obtention of the draws and the visit to the in loco building there become demonstrated the strategies 

for the obtention of the original drawings and visitations of the Dieste buildings in both Latin America and Europe for this research, 

section 2.2 Selection criterion of the case studies sets the criterion for the determination of the case studies. The following section, 

2.3 Redrawing of the transverse and longitudinal sections, provides an overview of the redrawing of the case studies’ sections to be 

used in section 2.4 Analysis of the transverse section’s constituting geometry. 

The redrawing of such sections was also used as a basis for the upcoming polynomial regressions in section 2.5. Polynomial 

regression of the transverse and longitudinal sections. The polynomials obtained in this stage were used in the parametric modelling 

of the surfaces of the case studies in section 2.6. Parametric Modelling. These parametric models were then used to perform the 

gaussian analysis of the case studies’ roof surfaces and the analysis of the resulting interior space from its gaussian vaults’ roof 

geometry in sections 2.7. Surface gaussian analysis and 2.8 Illuminance analyses. 

Furthermore, the third chapter of the thesis, 3. – Results, logically contains the obtained results of the experimentations 

undertaken with methodological procedures explained in chapter 2. Thus, the third chapter is divided in sections regarding the nature 

of the experimentation: 3.1.  Section Analyses; 3.2. Surface Analyses; and 3.3. Illuminance Analysis. In the fourth chapter of the 

thesis, 4 – Discussion, it is presented a quantitative and qualitative interpretation of the results obtained in chapter 3, in order to 
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establish a confrontation their confrontation with the state-of-the-art regarding the research themes. These two chapters are certainly 

the most important of this doctorate thesis, for they bring forward the original contributions of the research. 

In the section 4.1.  The underlying geometry of the discontinuous gaussian vaults of Eladio Dieste, it is presented a 

argumentation regarding the geometric relationships within the object of study, the focal point of the thesis, and the architectural 

space resulting from such geometry. However, section 4.3. Design process, constructive process, and form is used to present some 

complementary findings regarding gaps Eladio Dieste’s design process regarding discontinuous gaussian vaults.     

      The fifth and last chapter, Final Considerations, examines how far the research came as to locate additional gaps regarding 

the object of study and related subjects. This chapter, far from being a conclusion, was designed as a transition future academic 

undertakings regarding the theme.  
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CHAPTER 1 - THEORETICAL FOUNDATIONS: ELADIO DIESTE, A LATIN-AMERICAN INNOVATIVE STRUCTURAL ENGINEER  

 

 
 
 
 
 
 

Se Eladio Dieste representa de fato o artista estrutural do passado, ele também nos provê uma amostra do engenheiro do futuro. 
Artistas estruturais sempre se viram como agentes da sociedade, construindo obras públicas que são tanto lindas quanto economical, 
mas Dieste levou este conceito um passo além. Para Dieste, o projeto estrutural deve responder adequadamente as seguintes 
questões: A solução se usa de recursos locais? É justa? A solução é ecologicamente sensível? Dieste construiu não apenas formas 
estruturais elegantes, mas formas que levavam em consideração a comunidade local, o meio ambiente, e as implicações sociais mais 
abrangentes envolvidas no processo construtivo. (OCHSENDORF, 2004, p. 104, tradução nossa) 
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CHAPTER 1 - THEORETICAL FOUNDATIONS: ELADIO DIESTE, A LATIN-AMERICAN INNOVATIVE STRUCTURAL ENGINEER  

 

The objective of this second chapter is the exploration of the theoretical references and bibliographical review regarding the 

object of the study’s related research topics, as well as the concepts and instruments needed for the consolidation of the thesis’ 

experimentations. This bibliographical overview, is divided as seen below:  

 

1.1. - Modern Architecture: prior and notable engineers  

1.2. - Latin America in Modern Architecture History  

1.3. - Dedicated works about Eladio Dieste  

1.4. – Geometry applied to Structural Analysis  

1.5. – Structural Typologies: the Gaussian Vaults  

1.6. – Creativity and the structural artists  

1.7. – Parametric Modelling  

 

Section 1.1 Modern Architecture: prior and notable engineers, provides an overview regarding the engineers that came before 

Eladio Dieste, alongside the noteworthy engineers that consolidated the twentieth century paradigms of structural conception, which 

in turn led to the gaussian vaults themselves in the second half of the XX century. Furthermore, section 1.2 Latin America in Modern 

Architecture History, brings forward the ostracism of Latin America in the academic explorations regarding modern architecture, 
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whereas section 1.3 Dedicated works about Eladio Dieste, comprises a compilation of the state-of-the-art regarding Eladio Dieste’s 

designs focusing on his constructive technique, reinforced masonry  

Moving along, section 1.4 Geometry applied to Structural Analysis, delineates important geometrical concepts for the geometric 

and structural comprehension of the discontinuous gaussian vaults structural typology. Moreover, section 1.5 Structural typologies: 

the Gaussian Vaults outlines the paradigm regarding the object of study’s geometry. 

At last, the first chapter ends with the sections 1.6 e 1.7, Creativity and the structural artists and Parametric modeling, where it 

becomes established the conceptual parameters in the design process of the object of study, as well as the conceptual basis for the 

analytical method in Chapter 3: Results. 
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1.1 -  Modern Architecture: prior and notable engineers  

 

The objective of this first section is to situate Eladio Dieste amongst other notable structural engineers, in the beginning of the 

technical and cultural effervescence of the late nineteenth and early twentieth century, which marked the beginnings of Modern 

Architecture and established the foundations for the structural conception of the discontinuous gaussian vaults later on. The 

established concepts in this section are important to help in the contextualization efforts of the object of study, historically, 

technologically and design-wise. 

The French engineers of this period are remarkable in the advances of the construction techniques that made for the advances 

in structural conception later on in the XX century, mainly for being aligned with the premises of structural rationalism (PICON, 1992). 

In the end of the XVII century, the structural rationalism was characterized as a new aesthetic where constructive techniques were 

evident and was deeply influenced by the theories of Viollet-le-Duc (1814 – 1879) regarding a language where “[...] the apparent 

structure is the only valid base for architectural expression.” (FRAMPTON, 2005, p. 35). Exponents include the Bibliotheque Sainte-

Genevieve (Figure 1.1), whose design was initiated in 1840 by Henri Labrouste (1801-1875).  

The structural classicism theory has its apogee with the Histoire de l`architecture (CHOISY, 1899), where Auguste Choisy 

establishes the essence of architecture as the construction. Choisy (1899) also establishes the technical development in the logical 

of the stylistic transformation of edifications.  

.  
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Figure 1.1. A Bibliotheque Sainte-Genevieve, designed by Henri Labrouste 
(1840). 
Source: Bibliotheque Sainte-Genevieve. 2015. Available  : 
<http://www.lefigaro.fr/medias/2009/05/07/20090507PHOWWW00224.jpg>
Access in: 11 abr. 2018. 

 
Joseph Eugéne de Anatole de Baudot’s (1834-1915) 

contribution is also worth being mentioned, because this French 

engineer has also produced vaults in structures such as the 

Church of  St. Jean-de-Montmartre (Paris, 1894) (Figure 1.2). 

Frampton (2005).  

Figure 2.3. Longitudinal Section of the St. Jean de Montmartre church, 
designed by Anatole de Baudot, Paris, France. 
Source: Section of the Church of Saint Jean de Montmartre, Paris. 2016. 
Available in: <http://archimaps.tumblr.com/post/141807911287/section-of-
the-church-of-saint-jean-de-montmartre>. Access in: 13 mai. 2018. 

 

However, Baudot´s and his French contemporary 

designs are independent from the analogous British advances 

because of the political and geographic isolation of the British 

islands in the beginning of the XX century.  

http://www.lefigaro.fr/medias/2009/05/07/20090507PHOWWW00224.jpg
http://archimaps.tumblr.com/post/141807911287/section-of-the-church-of-saint-jean-de-montmartre
http://archimaps.tumblr.com/post/141807911287/section-of-the-church-of-saint-jean-de-montmartre
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The British engineer Marc Isambard Brunel (1799-1849) 

had also experimented with reinforced masonry in England in 

the beginning of the XIX century (PETERS, 1996), but Baudot 

and Labrouste contributions are more expressive in the tectonic 

and constructive fields because of the quantity of their 

publications regarding masonry vaults (FRAMPTON, 1995). 

Among those papers it is worth mentioning Cours d’ 

Architecture (1750) from Jacques-François Blondel (1705-

1774), and especially Traité théorique et practique de l’art de 

bâtir (1802) (Figure 1.3), from Jean-Baptiste Rondelet (1743 – 

1829). According to Frampton (2005), Rondelet was amongst 

the professional responsible for the French classicist collection 

and documentation during the discussions about architecture 

and engineering in France in the late nineteenth century. 

 

 
Figure 1.3. Traité théorique et pratique de l’art de bâtir (1802) (Figure 2.7) 
from Jean-Baptiste Rondelet.  
Source: RONDELET, J. B. 1 desenho. 1802. Available in: 
<http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86635c/f51.image>. Access in: 13 
mai. 2018

. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86635c/f51.image
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In the late nineteenth century and the beginning of the XX century, the works of Rafael Guastavino (1842-1908) and his son 

Rafael Guastavino Jr. (1872-1950) are cornerstone because they spread the Catalan vaults in Europe and Americas, and most likely 

were the first to reinforce the masonry with steel (OCHSENDORF, 2004). The emigration of the Guastavinos to the United States 

promoted the foundation of his two patents in reinforced masonry, in 1910 and 1913 (Figure 1.4-a) (COLLINS, 1968). Neumann and 

Parks (1996), historians of the constructive legacy of the Guastavinos in the United States, added to the writings from Ochsendorf 

(2004) and elevated these patents as the precursors of thin shells in the XX century.  

 
a.                                                           b.                                                                                           c. 
Figure 1.4. (a) Patent for reinforced masonry from Rafael Guastavino Jr. from 1910. (b-c) Process of extraction of Catalan vaults from Rafael Guastavino 
Source: (a) GUASTAVINO, R. 1 drawing. 1910. In: OCHSENDORF, J. Guastavino Vaulting: The Art of Structural Tile, 2010. (b-c) ANDERSON, 2004, p. 68. 

 

Edward Allen (2004) affirms that the Guastavino vaults constitute the first revolution in the masonry vaults construction. The 

reason of such argumentation was their use of graphic strategies for structural conception (Figure 1.4 -b-c). This strategy for structural 
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conception made their forms structurally verified by graphic means and offered big span coverage options in vaults with less density 

and material than his competitors.  

There were others notable engineers in the field of structural conception from the begging until mid-twentieth century like John 

Roebbling (1806-1869), due to his contribution regarding suspension bridges; Gustave Eiffel (1832-1923), with his contributions 

dealing with metallic structures; and Robert Maillart (1872-1940), due to his explorations in reinforced concrete. However, there are 

also notable engineers specifically in the realm of the structural conception of shells in the same time frame such as Eugène Freyssinet 

(1879 – 1962), Eduardo Torroja (1899-1961) and Pier Luigi Nervi (1891 – 1979), notable for their technical and constructive 

achievements in reinforced concrete shells. Their main contribution resides in the consolidation of structural forms established as 

structural typologies of rigid structural surfaces. These notable engineers were paired with the state-of-the-art regarding Eladio 

Dieste’s design process in section 1.6. – Creativity and the structural artists.  

 

1.2. – Latin America in Modern Architecture History  

 

This section highlights the ostracism in which Latin American modern architecture production was relegated in the architectural 

reviews from this period. These writings go in a way as to identify a considerable gap in these important researches and characterizes 

their legacy as Eurocentric.  On the other hand, the bibliographic references identified in these writings have also served to verify 

important publications dedicated to Eladio Dieste, concentrated in scarce numbers, besides the finding of publications which focus 

on the Latin American architectural historiography even though they contain a heavy political bias in their writings.  
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Therefore, initially the objective of this section was to identify the presence of Eladio Dieste in seminal Modern Architecture 

bibliographical references from the second half of twentieth century, the active period of the Uruguayan engineer, in order to support 

the premises of this doctorate thesis with solid authors that shape the state-of-the-art in this realm. This survey allowed the conclusion 

that Eladio Dieste´s work was also relegated to a few citations.  

Kenneth Frampton mentions Eladio Dieste in his classic “ Modern Architecture Review” (2015) only in the last chapter of the 

third part, Chapter 7 “ The Globalization Era Architecture: topography, morphology, sustainability, habitat and civic form 1975 – 2007.” 

The chronological scope of this chapter excludes some of the most important achievements from the Uruguayan engineer, as the 

church of  Cristo Obrero de Atlantida (1958), and do not mention the approach of Dieste about critic regionalism that influenced so 

much the design process of the Uruguayan engineer.  

Leonardo Benevolo, in History of Modern Architecture (1996) does not mention Eladio Dieste. However, Latin America is 

mentioned in a Eurocentric fashion in his last chapter 20, called “The new international field”. In this chapter, there is only a review of 

the Brazilian modern architecture in the begging of the XX century concerning Latin America. Benevolo (1996) presents the beginnings 

of Brazil´s modernism, mentioning Warchavchik and the efforts of Lucio Costa in the modeling of a national architecture, within the 

search of a national identity. This discussion focuses in the legacy of Niemeyer, with a deeper exploration of Brasilia and Affonso E. 

Reidy´s work. Therefore, there are no mentions from Benevolo (1996) of the critic regionalism which occur in Frampton (2015). 

In Reyner Banham´s writings, The Architecture of the well-tempered environment (1984), there is only the mention of one Latin-

American design ,the Fabrica Olivetti in Buenos Aires,  designed by the architect Marco Zanuso in 1954. In his seminal Design and 

Theory the Machine First Era (1960), there are no mention of Latin America. The analysis of Space, Time and Architecture from 

Siegfried Giedion (1944) also showed no mention of the Latin-American architecture, just as the also seminal writings of Nikolaus 

Pevsner (1960). 
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The Eurocentrism in the twentieth century induced the appearance of kaleidoscopic writings regarding modern architecture in 

the end of twentieth and beginning of the twenty-first century.  Among these authors is Jean-Louis Cohen in The Future of the 

Architecture since 1889- A World History (2013). Latter editions of important books about modern architecture also had the inclusion 

of exponents from Latin America, as William J. R. Curtis in Modern Architecture since 1900, which was originally published in 1982, 

but included Eladio Dieste and other Latin-Americans outside the North-Atlantic in its third edition in 2008.  

Curtis (2008) and Cohen (2014) address the question of critic regionalism in a way that seems to be inherited from Benevolo 

(1996), that admits that the rational tendencies in the Latin America were not  assimilated with no recoil in the North-Atlantic. However, 

unlike Benevolo (1996), Cohen (2014) assumes that this type of architecture in other parts of the planet directly influenced the way 

that European architecture has developed in the second half of the XX century.  

Therefore, in Frampton (2015), Benevolo (1996), Cohen (2014) and Curtis (2008), there is a tendency to reunite the Latin-

American exponents under the umbrella of the Brazilian architecture. But when approaching the tectonics in Latin America, Eladio 

Dieste is ignored by these authors.  

 Rogelio Salmona, just like Dieste, holds an important production using bricks, but only as façade instrument instead of a 

structural one. Among these examples is the Torres del Parque, built in Bogotá in 1970 (Figure 1.5). Not even the fact that Salmona 

also uses rigid structural surfaces as vaults in some residences evoked references towards Dieste in Cohen (2014). 
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Figure 1.5. Conjunto Habitacional Torres del Parque em Bogotá, designed 
by Rogelio Salmona in 1970. 
Source: (a) GUERRA, A. 1 fotografia. 200_. Available in: < 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/17.194/6193>. 
Access: 19 mai. 2018. 
 
 
 

   a  

     b 
                              
Figure 1.6. Outside pick (a) e upper-floor plan (b) Casa Berlingieri, in Punta 
Ballena, Uruguai, in 1947.  
Source: (a) Collection DIESTE & MONTAÑEZ. 2017. 1 fotograph. (b) 
CORREA, N. 1 fotograph. 2015.  

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/17.194/6193
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Figure 1.7.: Church of São Pedro, in Klippan, Sweden, designed by Sigurd 
Lewerentz in 1966 
Source: FONCK, A. 1 photograph. 2008. 
 

However, in order to develop his arguments through the 

assimilation of modern architecture within Latin America, Curtis 

(2008) was the only of such seminal authors to mention the 

Berlingieri (Fig. 1.6). It was by means of this design that Catalan 

architect Antonio Bonet counted on Eladio Dieste´s structural 

collaboration to development of the structuring of this 

residence, the first occurrence of a reinforced masonry vault 

structured by Eladio Dieste (PABLO BONTA, 1963). 

When it comes to reinforced masonry buildings, instead 

of mentioning Eladio Dieste, Frampton (2015) illustrates his 

writings with the late work of Sigurd Lewerentz. Though this 

design contains constructive elements built with reinforced 

masonry, Lewerentz’s structures resulted from the association 

of other construction systems like wood beams and columns in 

the Saint Peter church (Figure 1.7). 

To approach of the concept of tectonics is necessary to 

take into account other important bibliographical reference from 

Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture: The Poetics of 

Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture 

(1995), where tectonics within architecture is analyzed by an 

extensive sampling or designs focusing on their resulting space 

and the interrelationship within artistic, constructive, and 

tectonic techniques. Amongst the main examples cited in this 

book certainly are the designs of Louis Kahn, such as the 

Exeter Library.  

The concept of tectonics is important to understand the 

works of Eladio Dieste in the sense of their expressiveness, 

especially when related to Dieste’s constructive processes. 

This thesis, just like Frampton (1995), defines tectonics as 
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according Eduard Sekler in Structure, Construction, and Tectonics (1973): 

 
 

[tectonics is ] an expressiveness coming from the static resistance from a built form in a way that the resultant expression could not 
be attributed only to a construction or structure [...] A given expression can vary according to the structural order as well as the 
construction method […] However, when structure and construction seem independent from each other, like in the Crystal Palace from 
1851, the tectonic potential could seem to derive from the euritimia of its parts and the articulation of its joints. (FRAMPTON, 1995, p. 
21-22). 
 
 

Among the dedicated works in modern Latin-American architecture, it´s not surprising to note the predominance of other Latin 

American authors. When it comes to the focal point of this doctorate thesis focuses, the discontinuous gaussian vaults of Eladio 

Dieste, the references are even more scarce than the ones focused on Latin-American architectural histography. 

In Architecture and review in Latin America, Josep Maria Montaner (2014) establishes a valuable compilation of the architects 

and academics involved in the historiography of the modern Latin America architecture, in the sense that its main contribution for this 

doctorate thesis was the listing of references in a chronological and conceptual fashion. Montaner (2014) left out Dieste when 

analyzing the modern architecture in the continent, in a way that the direct mentions of  Dieste  occur when tackling the concept of 

socializing technology: “[...] to what extent each country uses the materials and local techniques and how it produces the contemporary 

dissociation between technique and the form compared to the technological development within society itself: how the new materials 

influence the new technology in architectural design, as well as the new digital design tools.” (MONTANER, 2014, p. 30). Eladio 

Dieste comes up as an example of how technology can mediate the confrontation between the local technical possibilities and 

materials versus “international technical codes” (MONTANER, 2014, p. 30). 

According to Montaner (2014), “the most important contribution of Latin American architecture reviews come from Marina Waisman, 

author of important books like La estructura histórica del entorno (1972), El interior de la história (1990) and La arquitectura 
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descentrada (1995).” (p. 72). This last book promotes the need to analyze the historiography of Latin-American architecture under a 

Latin-American point of view, and explores the notions centrality and critic regionalism, launching concepts such as “transculturation” 

of European and North American architecture elements to the Latin America. Dieste, as well as Rogelio Salmona and Severiano Porto 

constitutes fertile examples of what Waisman (1990) calls “explorations of their reality by searching their own values”.  

The same designer trio is mentioned when Waisman (1990) states the importance that constructive technological notion of 

developing countries should not be seduced by high tech examples like the curtainwalls from Cesar Pelli. Instead, Waisman (1990) 

suggests an extremely rational use of materials: “[...] advanced technology is the one that permits, based upon available human and 

material resources, to reach improvement and development, the highest level of productivity, as according to each region and its 

ways of life, in quantity and quality”(WAISMAN, 1990, p. 93). 

Likewise, Eladio Dieste is mentioned by Gutierrez in Arquitectura y Urbanismo en Iberoamerica (1984) in the sense of his 

creative use of materials and their disposition, when it comes to brick. Gutierrez (1984) also establishes an admiration towards Dieste 

due to his conciliation between the humanist technical aspects intrinsic to architecture design.  

Another worthwhile mentioning of Dieste is the Enrique Browne’s in Otra arquitectura en América Latina (1988). In this 

compendium, Browne (1988) makes indirect allusions to the critic regionalism concept critic of Frampton (2015), suggesting that  there 

are two architectures trends in the continent– one rationalist and international lead by names like Niemeyer, Candela, Villanueva and 

Amancio Williams, and other regionalist lead by the likes of  Eladio Dieste, Rogelio Salmona and Severiano Porto. In this trend led 

by Dieste and others, Browne (1988) highlights the rescue of vernacular elements and their technical and constructive approach, 

prioritizing people instead of a blind adhesion to developmentalism. 

The Brazilian professor and architect Hugo Segawa, listed by Montaner (2014) as one of the most important exponents in 

contemporary Latin-American architectural review, mentions Eladio Dieste in Arquitectura Latinoamericana Contemporánea (2005). 
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To achieve his construction of what would be the Latin-American contemporary architecture, Segawa (2005) addresses the arrival of 

modern architecture to the continent. It is in this exact moment that comes up the brief mentioning of Eladio Dieste, accompanied of 

a long sequence of Argentines like Amancio Williams (1913-1989), Marina Waisman (1920-1997); the Brazilian Joao Batista Vilanova 

Artigas (1918-1985); the Colombian Fernando Martinez Sanabria (1926-1991); The Cuban Fernando Salinas (1930-1992); and the 

Mexican Alejandro Zohn (1930-2000). These architects are deemed as the protagonist of the second generation of Latin-American 

modern architecture.  

This book also presents a whole chapter dedicated to Antonio Bonet, where it is verified that the Berlingieri residence (Figura 

1.6), stage of the first Dieste experiments with reinforced masonry vaults, is discussed as a design arising from the urbanization 

proposals in Punta Ballena by Bonet himself (MALUENDA, 2016). In this chapter about Bonet, Segawa (2005) highlights the 

incubation process and enhancement of the reinforced masonry after Bonet design in the studio led by Eladio Dieste with his partner, 

engineer Eugenio Montañez. In their office in the center of Montevideo, the two engineers were neighbors with two architects with a 

wide experience in the Le Corbusier office: Carlos Clemont and Justino Serralta (MANDUELA, 2016). These architects corroborated 

with the implementation of the constructive and conceptual legacy from Le Corbusier inside the repertoire of Dieste, considering that 

Bonet also has worked with Le Corbusier himself (TORRECILLAS, 1996). 

The coexistence of Clemont and Serralta with Dieste and Montañez was documented in Tres Visitantes en Paris: Los 

Colaboradores Uruguayos de Le Corbusier, from Prof. Jorge Nudelman (2014). Among the results from this collaboration is the 

GEMCO – Caterpillar design, in 1955, where Dieste began to experiment with roof curvature. This group collaboration between the 

two engineers and the two architects lasted until 1961 (MANDUELA, 2016). In this period, it also important to mention that arose 

important design ventures such as the church of Cristo Obrero, designed and built between 1952 and 1958, where the Le Corbusier’s 

influence, by Ronchamp and Módulor, is latent (NUDELMAN, 2014; MANDUELA, 2016). Nudelman (2014) suggests that this influence 

has only came forth because of the technical repertoire that belonged to Dieste, empowering his indirect contamination by the legacy 
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of Le Corbusier with reinforced masonry, and culminated in innovative explorations with reinforced masonry as shall be seen in the 

next section. 

 

1.3. -  Dedicated works about Eladio Dieste  

 

This section has as its main objective to make a compilation about the state-of-the-art regarding bibliographical references 

exclusively dedicated to Eladio Dieste under the scope of his constructive technique, reinforced masonry. It will also be presented a 

graphic synthesis of the calculus method of Eladio Dieste, a panorama of his structural typologies. However, it is important to consider 

that the gaussian vaults structural typology will be exclusively approached in  section 1.5 Structural Typologies: the gaussian vaults. 

There are few publications regarding Dieste’s designs. This could be proved with academic databases such as Web-of-

Science, where consultations with the term “Eladio Dieste” as a keyword made in 2018 reveled only 23 publications (Fig. 1.8 - a). The 

same procedure was undertaken on Avery Index, also in 2018 and with the same key word “Eladio Dieste” but resulted in 66 

publications (Fig. 1.8 – b). The same procedure using the keyword  “gaussian vaults”, in Portuguese, English and Spanish, did not 

resulted in publications. 

While the data collection from Web-of-Science (2018) listed only the most recent publications (from 1988), the data collection 

from Avery Index (2018) produced data since the 60´s. However, all the publications from Web-of-Science were detected by Avery 

Index as well, with the exception of the Hensel and Bover (2015), which conducted contemporary explorations in shell design using 

the concept of catenary.  
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a.                              b. 
Figure 1.8. data collection of analogue publications about the thesis theme in the index Web-of-Science (a) and Avery Index (b). 
Source: (a) MELACHOS, F. C. 1 graphic. 2018. Collected data from Clarivate Analytics. Available in: <https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-
of-science/>. Access in: 06 jul. 2018. (b) MELACHOS, F. C. 1 graphic. 2018. Collected Data from   Pro Quest. Available in: < https://www.proquest.com/products-
services/avery-set-c.html>. Access in: 08 out. 2018. 

 

  

Figure 1.9. Geographic Distribution in the data collection in Avery Index  
Source: MELACHOS, F. C. 1 graphic. 2018. Collected Data from Pro Quest. 
Available in: < https://www.proquest.com/products-services/avery-set-
c.html>. Access in: 08 out. 2018.  
 
 

The analysis of the geographic distribution analysis of 

the publications list collected from Avery Index (Figure 1.9) puts 

Japan as the main exponent of Eladio Dieste’s related 

publications because of the eleven scientific articles published 

in 2003 in the Japanese  magazine A + U. Ten of these articles 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science/
https://www.proquest.com/products-services/avery-set-c.html
https://www.proquest.com/products-services/avery-set-c.html
https://www.proquest.com/products-services/avery-set-c.html
https://www.proquest.com/products-services/avery-set-c.html
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were signed by the Japanese structural engineer Mamoru Kawaguchi, notable for his designs in thin-shell membranes and pneumatic 

structures, and deal with the Dieste’s notable designs separated by their main structural typologies. The only mention of the gaussian 

vaults structural typology occurs with the Packing plant for Citricos Caputto, Salto, Uruguay 1971-1972 (2003) and The structural 

design of Eladio Dieste (2003). However, the gaussians vaults are only descripted in the first paper, whereas in the second paper, 

they are simply positioned in a complementary manner as  mere support to the concept of catenary arches, which is to be properly 

explored in section 1.5. Structural Typologies: the gaussian vaults.  

It was also consulted a data collection from the masters’ dissertations and doctorate thesis, and libraries papers from 

architecture and engineering universities like Universidade Presbiteriana Mackenzie, Escola da Cidade, Anhembi Morumbi, USP, 

São Judas, Belas Artes and UNICAMP in the city of São Paulo and nearby locations.  This data collections directed us to consult out-

of-state federal universities like FAU-UFRGS and FAU-UNIRITTER in Rio Grande do Sul, and UFSC in Santa Catarina, and UNB in 

Distrito Federal, and UFRJ in Rio de Janeiro. This research was also conducted in foreign libraries in Argentina, Uruguay, Spain, 

Scotland, England, Austria and Switzerland and Italy. 

This data collection reveled that the most striking publications regarding Eladio Dieste are Pablo Bonta in Eladio Dieste (1963), 

Galaor Carbonell in Eladio Dieste – La estructura cerámica (1987), Antonio Jimenez Torrecillas in Eladio Dieste (1943-1996) (1996), 

and Eladio Dieste: Innovations in Structural Art, from Stanford Anderson (2004). In these titles, the ideological premises from the 

engineer are exposed through his constructive technique. 

Equally rare are the academic exploration of Dieste’s structural typologies. They occur with more depth only in Torrecillas 

(1996), Anderson (2004) and in The Engineer’s Contribution to Contemporary Architecture, from Remo Pedreschi (2000). When it 

comes to his calculation method, the main reference is the Volume 2 Torrecillas (1996). Meantime it is valid to highlight that Carbonell 

(1987) presents a more illustrated synthesis of Dieste’s calculation methods, that even though affected by the limitations of a 

synthesis, it is followed by practical exercises that corroborate to its comprehension.  
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The data collection from Avery Index (Figura  1.10) 

corroborates with the affirmation above because twenty four of 

the listed papers establish a generic panorama of Dieste’s  work 

through this constructive technique like Ladrillo trabado (2010); 

Rebella (2014) in Eladio Dieste: La sociedad del ladrillo; and 

Pagès  (2001) in Eladio Dieste: Innovation et matériaux 

traditionnels. 

Sixteen of the paper listed deal with the rule-surfaces in 

the Church of Atlantida, the most famous of Eladio Dieste’s 

works, more specifically in the structural typology than in its 

geometrical or mechanical aspects themselves, like in Isasi 

(2002) in  Eladio Dieste: Iglesia de Atlántida, Canelones  (2002) 

and Argilés (1992) in Las bóvedas de la Atlantida. Informes De 

La Construcción.  

Figure 1.10 reveals the scarcity of publications about the 

design process and structural conception of Eladio Dieste, as 

well as the structural typology centrally examined in this 

doctorate thesis: the discontinuous gaussian vaults. The listed 

publications about the structural conception of the gaussian 

vaults typology will be fully explored in section 1.5. Structural 

Typologies: the gaussian vaults. 

 

 

Figure 1.10. Taxonomic of the listed papers in Avery Index. 
MELACHOS, F. C. 1 graphic. 2018. Collected Data at Pro Quest. Available 
in: < https://www.proquest.com/products-services/avery-set-c.html>. 
Access in: 08 out. 2018

https://www.proquest.com/products-services/avery-set-c.html
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There was only one publication about natural illumination resulting from the curvilinear geometry of the gaussian vaults, in 

Espacios luminosos: exposición de fotografías de Alejandro Leveratto sobre la obra de Eladio Dieste (2011). It deals about a photo 

exhibition of Alejandro Leveratto, but without an architectural analyses per se. The search made in the Avery Index e Web of Science 

did not show publications regarding the geometric relationships in the structural typologies of the gaussian vaults, as well as in its 

sub-typology, the discontinuous gaussian vaults.  

However, before making an immersion about the constructive technique of Eladio Dieste, his structural typologies and his 

calculus method, it is important to establish an understanding about this persona. Eladio Dieste´s trajectory is delineated in the timeline 

in Figure 1.11, where important dates are registered like Dieste’s birth in 1917, in the city of Artigas, in Uruguay, and his studies in 

Civil Engineering in Universidad de la República (UdelaR), between 1936-1943. This timeline helps to situate the importance of the 

academic implication in the beginning of his career, which occurred combined with his professional activity as a public servant and 

as an employee to other engineering companies. Dieste’s independent trajectory beside Eugenio Montañez began in 1954 and lasted 

until his death in 2000.  

We can find that the geographic distribution of Eladio Dieste´s work concentrates in the Southern cone of South America, in 

Argentina, Uruguay and Brazil, as well as in Spain (Figure 1.12). Figure 1.13-a shows how his important works concentrates in 

Uruguayan territory. Figures 1.13-b and 1.13- c illustrates the distribution of his work in Uruguay, mostly in the country´s capital 

Montevideo. Therefore, it is also possible to find a considerable number of this designs in the city of Salto, nearby his hometown 

Artigas.  
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Figure 1.11. Timeline of professional and academic acting from Eladio Dieste. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Graphic. 2019. 

 

 

Figure 1.12: Map of the geographic distribution of Eladio Dieste’s work in the world. 
Source: FITZ, 2015, p.  202. Adapted by Felipe Corres Melachos.
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a  b 

 c 

Figure 1.13 - a: Map of geographic distribution of Eladio Dieste in the Southern Cone. 
Source: FITZ, 2015, p.  202. Adapted by Felipe Corres Melachos. 
 
Figure 1.13 - b: Distribution of Eladio Dieste design in Uruguayan territory. 
 
Superscription:  
 

(R) Parador Ayui, Salto. 
(S) Fábrica de embalagem de frutas cítricas Caputto, Salto. 
(T) Terminal municipal de Ônibus, Salto. 
(U) Estação de ônibus de Turlit, Salto. 
(V) Estação de serviços Barbiere e Leggire, também conhecida como Gaivota, Salto. 
(W) Fabrica Refrescos del Norte, Salto. 
(X) Torre do Reservatório Hidráulico da Fábrica Refrescos del Norte, Salto. 
(Y) Silo horizontal CADYL, Young. 
(Z) Igreja de São Pedro, Durazno. 
(AA) Depósito de La Trinidad, Trinidad. 
(BB) Silo horizontal de Navios, Nueva Palmira. 
(CC) Fábrica de garrafas da Fagar Cola, Tarariras. 
(DD) Depósito de La ADF, Canelones. 
(EE) Agroindustrias Massaro, Canelones. 
(FF) Igreja de Cristo Obrero, Atlantida. 
(GG) Torre do Reservatório Hidráulico do Resort Las Vegas, Las Vegas. 
(HH) Torre de TV, Maldonado. 

 
Source: ANDERSON, 2004, p.  232. Adapted by Felipe Corres Melachos 
 
Figure 1.13-c: Distribution of Eladio Dieste design in the city of Montevideo. 
 
Superscription:  
 

(J) – Depósito de Sal Solsire 
(K) – Depósito do Porto 
(L) – Ginásio do Colégio Don Bosco 
(M) – Shopping Center Montevidéu 
(N) – Garagem e oficina Carrugatti 
(O) – Igreja de Nossa Senhora de Lourdes 
(P) – Centro paroquial e ginásio San Augustin 
(Q) – Fábrica TEM 
(R) – Casa Dieste  

 
Source: ANDERSON, 2004, p.  233. Adapted by Felipe Corres Melachos 



470 
 

According by Dieste himself, in both Torrecillas (1996) 

and Carbonell (1987), the Uruguayan engineer’s production 

can be considered in four structural typologies (Figure 1.14): 1 

– Gaussian Vaults, 2 – self-supporting vaults, 3 ruled-surfaces 

and folded plates; and 4 Towers and Reservoirs. Dieste also 

(TORRECILLAS, 1996; CARBONELL, 1987) states that he 

used these structural surfaces for tackling long-spans in  

industrial, religious, sportive, agricultural buildings. 

The data crossing of Torrecillas (1996) and Anderson 

(2004) anthologies, combined with the original drawings listing 

from Dieste & Montañez, and the compilations from Italian 

engineer Fausto Giovannardi (2017) and Pedreschi (2000), 

discovered in the internship abroad during the PDSE-CAPES 

program between 2018 and 2019, allowed for the establishment 

of a panorama even more complete about Dieste´s buildings. 

From this gathering of data, quantitative tables were generated 

(Figura 1.15-a) separating Eladio Dieste´s work according to 

the structural typologies established in the state of-the-art : self-

supporting vaults, gaussians vaults, ruled surfaces and folded 

plates, horizontal silos, reservoir and towers, among others, 

and non-identified buildings (Figure 1.15-b).  

 
Figure 1.14: The structural typologies regenerate Eladio Dieste work 
throughout his professional trajectory: (a) Gaussian Vaults, (b) Vaults  self-
supporting, (c) Ruled Surfaces with folded plates, (d) Towers and 
Reservoirs.   
Source (Table): MELACHOS, F. C. 1 diagram. 2019.  
Source: (Typologies diagrams): CARBONELL, 1987. 
Source (Imagens of the Designs) FADU. Available in: 
<http://www.fadu.edu.uy/eladio-dieste/obras/fabrica-domingo-massaro/ >. 
Access in : 31 mai. 2018. 
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 a. b. 
Figure 1.15. (a) Quantification of Eladio Dieste’s work according to the structural typologies consolidated in the state of the art. (b) Typologic Distribution of 
Eladio Dieste´s work  through his professional career.  
Subtitle of the graphic  (b) according to the table  (a): Self-supporting vaults - orange; Guassian Vaults– green; ruled surfaces and folded plates– blue; horizontals 
silos – yellow; Reservoir and Towers Towers– red; Others – soft green; non identified work / not registered – grey. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 table e 1 graphic. 2019. 

 

This data allows for the confirmation that mostly half of Eladio´s works were dedicated to self-supporting vaults, whereas the 

gaussians vaults did not even correspond to 25 % of the total of designs produced by the Uruguayan engineer. This review 

contemplates both built and unbuilt designs. Others results from this collection of data include the quantification of the geographic 

distribution (Figure 1.16-a) of all Dieste’s built and unbuilt works, as well as the visualization of their geographic distribution (Figure 

1.16 – b). Figure 1.16 shows that the majority of the built and unbuilt designs are placed in Uruguay (150 samples, corresponding to 

nearly 61 % of his total production). The second and the third countries with more of Dieste´s work are Argentina and Uruguay, with 
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50 and 38 works respectively. Spain hast 6 designs, but the surprise from this data collection was the finding from an unbuilt Eladio 

Dieste design in the Reunion Island (French Territory in the Indian Ocean next to Madagascar).  

 a. b. 
Figure 1.16. (a) Quantification of Eladio Dieste works according to the structural typologies consolidated in the state of the art. (b)Typology Distribution from  
Eladio Dieste works through his professional career.  
Graph Key: Argentina – violet, Brazil – green, Spain – orange, Reunion Island– blue, Uruguay –  light blue, non-identified/ no record –grey. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 table e 1 graphic. 2019. 
 
 
 
 

When analyzing Eladio Dieste’s production yearly (Figure 1.17), and yearly differentiating within typologies (Figure 1.18) in line 

tables, it can be verified that the 60s and 70s were the height of Eladio Dieste production. This peak was a result from a large number 

of self-supporting vaults made in this period of time, the most dominant structural typology Dieste in his entire career. The table about 

Eladio Dieste’s professional career (Figure 1.11) shows that in the 40s and 50s, although Dieste produced iconic designs like the 

Atlântida Church (1958), the Uruguayan engineer was still working for others, as a public servant, and his own office with Eugênio 

Montañez.  
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Figure 1.17: Production of Eladio Dieste by year. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 graphic. 2019. 

 

The cross-referencing of data from fig. 1.17 with Fig. 1.11 demonstrates that in the 50´s and in the beginning of the 70´s, the 

increment towards the success of his production in quantitative terms in the 70´s, is evident by the conciliation of his own practice 

and academic career. In his most productive decade, the 70´s, Dieste walked away from academia (Fig. 1.11). In the 1980s, his 

production begin to fall, being almost nullified in the 1990 due to the health problems faced till the last years of this life. 
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Figure 1.18. Production from Eladio Dieste by structural typology and decade  
Subtitle: Blue– Self-supporting Vaults; Orange – Gaussians Vaults ; Grey – ruled Surfaces and bend plates; yellow – Horizontals Silos ; Pink – Towers and 
Reservoirs.  
Source: MELACHOS, F. C. 1 graphic. 2019. 
 
 
 

Figure 1.18 demonstrates that the gaussian vaults, Dieste’s most important structural typology innovation, maintained its 

numbers constants through all his trajectory, with a smooth increase in the 80s. His others structural typologies, built in a smaller 

quantity, maintained a constant presence. Thus, it is important to highlight that the exploration of the ruled-surfaces and folded plates 

typology always happened in association with other roof typologies such as the gaussian vaults.  

0

10

20

30

40

50

60

70

1940s 1950s 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s



475 
 

Torrecillas (1996), Carbonell (1987) and Anderson (2004) establish that the gaussian vaults were used mostly for industrial 

warehouses, agricultural silos and sports gymnasiums, and occasionally in shopping centers and school gymnasium. Regarding the 

self-supporting vaults, these same authors affirm that those were mostly used in industrial warehouses and occasionally in public 

transport stations and even in houses. The ruled surfaces and the folded plates were used mostly in churches and occasionally in 

shopping centers. At last, his towers, were destined to reservoirs and radio and television towers. According to Pedreschi and 

Larrambebere (2004), the gaussian vaults constitute an innovation as a structural typology and will be explored in depth in section 

1.5. – Structural Typologies: the gaussian vaults. 

The constructive technique used by Eladio Dieste along his design trajectory is denominated as reinforced masonry because 

of the using of reinforced masonry blocks, in the tension shafts, as well in roofs and walls, mostly undissociated from each other. The 

reason why the reinforced masonry was used instead of reinforced concrete comes from environmental, financial and constructive 

rationalization concerns. 

Once Eladio worried about the rationalization of the constructive process. Carbonell (1987), shows Dieste’s concerns in this 

sense mentioning how the Uruguayan engineer highlights the masonry brick adoption as not an aesthetical extravagance, but as a 

response regarding traditional materials under modern architecture pressure. The next passage shows, through Dieste own words in 

Carbonell (1987), that the choice for the masonry brick initially came about its mechanical resistance, lightness and flexibility, and 

from its elastic module when compared to reinforce concrete: 
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1 – Its [referring to the bricks] elevated mechanic resistance. Few know that in the industrialized countries, the most produced material 
has resistance between 500 and 1000 kg/cm2, and there are bricks available that reach1500 kg/cm2, resistance that equals or 
overcomes the best reinforced concrete has to offer. In Uruguay, Argentina, Brazil, etc., there are also bricks with high performance. 
2 – With the cooked Earth, it´s possible to achieve lightness in constructions unreachable by the concrete or cement.  And this lightness 
maintains itself as we use formwork to build parts with usual comparable dimensioning reinforced concrete and ferrocement elements. 
3 – The brick’s elasticity module is smaller than the reinforced concrete, which is an advantage e not an inconvenient, because the of 
better adaptation to deformations. The risk of buckling, if exists, can be annulled using solutions like the ones we use in the gaussians 
vaults, that imply in less augmentation of weight and costs. (DIESTE, 1987, IN: CARBONELL, 1987, p. 33-34, our translation). 
 

 

Therefore, before moving forward in this state-of-the-art review about the constructive technique of reinforced masonry, it is 

important to define some of the technical terms used in the list above. According to Rebello (2000), tension (1.19-a) is a force from 

the inside to the outside, in the beam axis, that increases its size, whereas the phenomenon of compression (1.19 – b) it’s the opposite: 

a force coming from outside to the inside, in the beam axis, that decreases the size of the beam.  

Buckling (Figura 1.19 - c) is what distinguishes the demeanor of the beam subject to a simple axial compression and simple 

axial tension before its rupture: “[...] If, in a tensioned beam, tension is increased gradually, the internal forces increases until [...] the 

piece breaks. [...] in the case of axial compression, what can occur is the loss of the piece’s stability, before it reaches rupture by 

compression [...] We call buckling this this loss of beam stability before the material rupture (REBELLO, 2000, p. 50). 

Rebello (2000) also establishes that among these mechanical properties, the most important are the admissible tensions and 

simple compression forces, bending and shear, elasticity module, and the thermal expansion coefficient: 

 

[...] the rupture tension indicates the highest limit of the material utilization  
The admissible tension indicates the safe limit of the material utilization[...] the index that qualifies the safety of a material is the safety 
coefficient, obtained statically over the most and the least proper conditions of a material’s application.  
The elasticity module shows how the material deforms when under pressure […] 
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The knowledge of the thermic dilation coefficient allows the material association in a way not to foster unpredictable efforts from 
different numbers of deformation, which can lead to rupture by its weakness (REBELLO, 2000, p. 68). 
 

 

a b           c  
 
Figure 1.19. Definition from Yopanan Rebello (2000) for traction (a) and compression (b) and buckling (c) using rigid bars models. 
Source: REBELLO, 2000, p. 49-51. 
 

 

Posteriorly, Dieste (1987) continues to justify the usage of brick as opposed to reinforced concrete due to its aging, ease of 

repair, and good thermal isolation. The brick’s acoustic qualities were explored in an isolated manner in the excerpt below, using the 

concept of the elasticity module concept represented in the passage above:  

 
[...] 4– Good aging: with a minimum care of the structure, aging better than reinforced concrete and resisting better to temperature 
changes. 
5– Instead to what is known, the repairs and adjustments are least apparent than in reinforced concrete structures without plaster. 
6- Good thermal isolation in the mass of the cooked Earth, potentialized by the possibility to introduce empty ceramic blocks, as the   
used in the produced blocks by extrusion, or in produced blocks with the adding of expanded ceramic grains  in their mass 
7- Better acoustic behavior due to a smaller E [elasticity module], making it easier to fabricate the bricks fabrication in efficient acoustic 
forms. 
8 – Capacity to ‘naturally’ regulate the environment humidity. 
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9 – the surface, compared to an equivalent surface in reinforced concrete (and using in a not expressive technique manner), irradiates 
less heat in the summer and absolves with less intensity in the winter.  
(DIESTE, 1987, IN: CARBONELL, 1987, p. 33-34, our translation). 
 

 

At last, Dieste (1987) finishes his pro-brick advocation due to its production price per cubic meter price, as well as a better 

usage of the local construction expertise and tradition, and its compatibility to the designed forms: 

 
10 – Taking into consideration current fabrication techniques, you can obtain a smaller price by cubic meter when compared to other 
materials with a similar quality 
11 – In many cases, which are exemplified in this book, is also important to highlight the low cost of the structure, hardly reachable by 
other quality materials. It is legitimate to discuss about this material because of the constructive process and the structural forms which 
are in question. [...] Also it is worth mentioning that this economy is not independent of the natural talent our workers possess [...]. 
(DIESTE, 1987, IN: CARBONELL, 1987, p. 33-34, our translation). 

 

Once concluded the definition of such important mechanical principles, it is important to analyze how Dieste´s justification for 

the usage of the ceramic brick implies in an empirical constructive process. The emphasis in the experimentation applied in the 

Dieste´s constructive process is given by his notion that theory only becomes valid when tested in reality: “Theories, theories, the 

theory that fails in reality, fails because is not theoretical enough.” (DIESTE, 1996 APUD TORRECILLAS, 1996, p. 160, our 

translation).

Dieste (TORRECILLAS, 1996) also proposes brick as a national self-affirmation tool  and highlights the architectural dividends 

that could come from these ceramic experiments, where the coating has the opportunity to participate in the architectonic conception 

process in the foreground: “[...] This new technique has obvious formal consequences, for when construction is the end of architecture 
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itself, its forms are less limited and defined [...] producing richer spaces, more symphonic […] that the more elementary spaces from 

the first stages of the today´s architecture. (DIESTE, 1996, In: TORRECILLAS, 1996, p. 31, our translation).” 

 The illustration of the theorical premises behind the adoption of the reinforced ceramic by the authorship from Dieste in both 

Carbonell (1987) and Torrecillas (1996), or the chronologically analogous to Dieste writings of Pablo Bonta (1963), are very important. 

Regardless, it is in Stanford Anderson (2004) that there is published a photographic synthesis of the constructive process of the 

gaussian vaults of Eladio Dieste (Figure 1.20). This photographic registry are authored by Gonzalo Larrambebere (2004), today´s 

Dieste e Montañez S.A. manager and engineering professor from UdelaR. 

About the constructive process of the gaussian vaults, also named by Larrambebere (ANDERSON, 2004) as double curvature 

vaults, Larrambebere (2004) begins illustrating the complexity from the wood and metal formwork of a 30 meter-span from the Fabrica 

Tem, designed in1960 in Montevideo (Figure 1.20.a). In this image, it is also illustrated, how these formwork pieces slide with wooden 

and metallic railing devices at their base. (PEDRESCHI, LARRAMBEBERE, 2004).  

Figure 1.20 b-c shows the elements that allow the form’s sliding: “[...] two metallic and parallel beams separated by wooden 

blocks, are located in the direction of the horizontal movement, between the circular steel column and the highest transenna15.” 

(LARRAMBEBERE, 1969-1972, In: ANDERSON, 2004, p. 200, our translation). Figure 1.20.c highlights the bearing used to the 

transversals movements and the jackhammers used in vertical movements, whereas Figure 1.20.d illustrates the location of the 

wooden ribs formwork, right before of the roof surface bricklaying sheets (LARRAMBEBERE, 1969-1972, In: ANDERSON, 2004).  

Figure 1.20-e demonstrates the wooden slats, nailed over the surface, controlling the bricklaying along the roof surface. This 

image shows various stages of the bricklaying itself, its framework, the joints and mortar filling, and the coverage of the masonry 

 
15 The word transenna constitutes the Portuguese translation from the latin term lattice truss, a variant of a sharp angle truss diluted in a sequence of 
numerous sets (WADDELL, 1916).   
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blocks with a thin layer of cement. Figure 1.20-f focuses on the joint between two roof modules, whereas Figure 1.20-g confronts a 

finalized gaussian vault module with a barely initialized module, in the formwork positioning stage. (LARRAMBEBERE, 1969-1972, 

In: ANDERSON, 2004). 

     
 a                                                        b                                                              c                                                            d  

                                                   

    
 e                                                          f                                                             g 
Figure 1.20. Photographic Constructive Abstract from the process of the gaussian vaults in reinforced masonry in different designs by Eladio Dieste. Fabrica 
Tem, Montevideo, designed and built in 1960. 
Source: LARRAMBERE, G. 7 photos. 1969-1972, in ANDERSON, 2004, p. 200-201.  
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The visual apprehension of the graphic synthesis from Larrambebere (ANDERSON, 2004) illustrates Dieste’s constructive 

process in a very intuitive way, but Carvalho (2004) systematized this constructive process of the gaussian vaults in unique synthesis 

and detail the consulted bibliography. This systematization was only possible due to the valuable access of the interviews from Dieste 

to the Uruguayan architect Mario Arana (1990), and given interviews concede to Cristina Carvalho by Esteban e Eduardo Dieste, 

sons of the Uruguayan engineer that are still ahead of his office to this day(2003): 

 

a) The wooden formwork in the corresponding geometry; 

b) Assembly of the lower metallic formwork, equipped with sliding rails and hydraulic jackhammers for the vertical movements;  

c) Regarding the masonry blocks under the gaussian vaults modules, the objective was to obtain the smallest possible 

distance between the pieces, leaving just the needed space to placing of the steel reinforcement. Therefore, the thickness 

of the space in-between the blocks varies between from 2 to 2,5 cm. When needed, the masonry blocks were cut to fit the 

surface;16 

d) Longitudinal framework in every sequence of the masonry blocks, willing to give continuity to the surface along this axis. 

(Figure 1.21); 

e) Transversal Framework, with a minimum of two steel beams, between the blocks´ sequences, in order to deal with eventual 

flexion occurrences. This reinforcement steel diameter was usually 6 mm; 

f) The mortar between the masonry blocks had a thickness of 2 cm to completely involve the reinforcement. 

g) Application of the electro-welded meshes, covered with coating mortar in meshes of 15 cm x 15 cm and with steel wires 

with 3,8- and 4,2-mm diameters; 

h) Application of coating mortar, normally with 3 cm of thickness; 

 
16  Dieste (TORRECILLAS, 1996) admits the needed to cut some bricks to composse the needed geometry.  



482 
 

i) Wood framework withdrawn before the drying of the 

mortar; 

j) Horizontal translation from a formwork to an adjacent 

structural module. 

k) Application of acrylic paint in the coating mortar after 

the retrieval from all the structural modules. 

(CARVALHO, 2004).17 

 
Figure 1.21. Diagram of the masonry blocks positioning in the gaussian 
vaults from Eladio Dieste. Source: CARVALHO, 2004, p. 147. 

 

 
17 According to Dieste (TORRECILLAS, 1996), se o assentamento da argamassa for 
adequado não é necessário realizar a impermeabilização das coberturas em 

Carvalho (2004) states that the vertical and horizontal 

formworks movement possibilities were potentialized by the 

execution of varied heights in the longitudinal section. Carvalho 

(2004) also affirms that the metallic elements in the base of the 

formwork made their moving easier, since the geometry 

formworks were made with wood, allowing them to bend in their 

extremities as shown in the documentary La consciência de la 

forma (1990). These bending formworks were used in the 

designs with the biggest spans. 

Pedreschi and Larrambebere (2004) also highlight that 

the moving formworks could be removed 24 hours after the 

bricklaying. This increased the velocity, and the economy of 

resources. These authors also remind us that the formwork and 

construction equipment constituted a considerable portion of 

the budget for the construction of the gaussian vaults. Their 

reuse gave Dieste the financial backup to spread this structural 

typology along Uruguayan industrial and rural sheds. 

 

abóbodas gaussianas. Porém, a utilização de tinta branca acrílica é recomendável 
no caso de construção em locais sujeitos a amplitude térmica brusca.  
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In a way to corroborate with the points listed above, Dieste (1987) continuously reflected upon his construction process’ 

rationality, in order to streamline it. This increased velocity in the gaussian vaults’ construction was given by the possibility to retrieve 

the formwork of their modules before the mortar was completely dry. According to Pedreschi and Larrambebere’s (2004) writings, this 

moving formwork system also allowed the implementation of gaussian vaults roofing in existing buildings. The Dieste and Montañez 

S.A. office won a contest to design and build the Depósito Portuário de Montevidéu (1969-1972), destroyed after a fire, because of 

their constructive system’s quality. The readjustment in the existent structure was not a hindrance, because the Depósito Portuário 

de Montevidéu constitutes the biggest gaussian vault span ever made by Dieste, with a transversal span with 50 meters.  

  Carvalho (2004) still highlights that the wooden formwork’s construction, as well as the gaussian vaults’ as a whole, is 

conditioned to the geometry of the vault sheets (Figure 1.22), where there are sections and tables containing the coordinates of each 

“rib” of the surface, as to register their position for construction itself. The geometry of the vault sheets’ interpretation will be further 

explored in the section 2.3. Redrawing of the transverse and longitudinal sections.  

Carvalho (2004) also establishes that the interpretation of the rib formworks is exactly what gives forms to the discontinuous 

gaussian vaults of Dieste in the construction site. Dieste (TORRECILLAS et. al., 1996) is thoughtful in the way that includes the 

worksite as an experimental stage, incorporating the local worker and their expertise onto the optimization of the structural conception 

led by Dieste (FITZ, 2015). 
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Figure 1.22. Geometry of the gaussian vaults sheet from the Fábrica Caputo, by Eladio Dieste.  
Source: ACERVO DIESTE. 1 drawing. 1974. 

 

This premises of the design process starts with an inseparable logic between walls, structure and roof, as well as a 

noncompliance with a design process solely dependent upon drawings, as opposed to relying on the worksite: 

 
Aún hoy se mueven los arquitectos con más soltura manejando y componiendo planos; los que liguen como superficie para limitar un 
espacio de manera natural, aunque no siempre se la más adecuada. Todos hemos visto edificios en los que la solución del techo, por 
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ejemplo, es torturada estructuralmente para no salir del plano. Tiene influencia el hecho de que un edificio de este tipo es más fácil de 
expresar gráficamente. Recuerdo que al preguntar a un amigo sobre la obra de Gaudí me contestó que no le había interesado nada: 
‘esto no tiene nada a ver con nosotros’ me dijo, y, como argumento final agregó; ‘yo no sabría cómo dibujar un edificio de Guadi y como 
haríamos hoy una obra sin plantas, fachadas y cortes.”. Esto es algo dicho sin pensar mucho; a este amigo no le interesaba Gaudí con 
artista, pero es un ejemplo de una táctica actitud mental: la de pensar en los medios gráficos que necesitamos para construir dándoles 
una importancia desproporcionada. Lo esencial es la obra, no los planos, y si estos no nos sirven para expresar algo que consideramos 
valido por serias Razónes, no por eso debemos abandonarlo. (DIESTE, 1998 apud GUTIERREZ, 1998, p. 44). 

 

But, unlike Pedreschi and Larrambebere (2004), Carvalho (2004) affirms that the gaussian vaults formworks could be retrieved 

in a minimum of 12 hours. In additional bibliographical sources’ confrontation, it is confirmed that Dieste and Montañez (1991), and 

by Larrambebere (2004) as an engineer in Dieste´s office, that it was possible to build 800 m2 of gaussian vault covered spaces by 

week.  

There is scarce bibliography about the masonry blocks used by Dieste, because their mechanical and geometrical properties 

varied according to the production parameters of the construction workers involved in each design. According to Carvalho (2004), the 

masonry pieces used by Dieste were fabricated by local industries. The mason bricks have an average resistance of 2 to 10 MPa and 

were mostly used in ruled surfaces and folded plates. Regarding the self-supporting and gaussian vaults, Dieste´s choices were 

usually perforated blocks (Figure 1.23.a-b), called bovedillas (Figure 1.23.c). The resistance of these Uruguayan bovedillas varies 

from 10 to 25 MPa. The conventional perforated blocks normally have 8 holes and dimensions of 25 x 25 x 12 cm or 25 x 25 x 8 cm, 

while the bovedillas had 25 x 25 x 15 cm.  

According to Dieste and Montañez (1991) and Larrambebere (1991) reports, these blocks were wet before their settlement in 

order to increase their grip. The engineer (LARRAMBEBERE, 1991) also emphasized that there were periodic resistance tests in 

received material, usually both directions for the gaussian vaults (CARVALHO, 2004). Carvalho (2004) still emphasized that the 

mortar between the blocks was prepared with cement and had a trace of 1:2,5 or 1:3. The gaussian vaults’ steel reinforcement had a 
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rupture tension between 1900 MPa and 1700 MPa, with a minimum diameter of 6 mm, the smaller diameter available for corrugated 

steel. 

 

        
a.                                                                              b.                                                                                   c.  

Figure 1.23. Masonry perforated blocks used by Dieste (a-b) and perforated bovedillas (c) used in the self-supporting and gaussians vaults. The side flaps are 
important to geometric stabilization of the pieces, and to assure more room for the armor between the masonry blocks.  
Source: CARVALHO, 2004, p. 178
  

At last, it is important to emphasize that the thesis’ research line, Arquitetura Moderna Brasileira in the Programa de Pós-

graduação in Arquitetura e Urbanismo of the Universidade Presbiteriana Mackenzie, excludes the possibility of a quantitative analyses 

of Dieste’s calculation methods. Also, this thesis’ author is an architect and not an engineer, in a way that it was chosen to seek the 

collaboration of structural engineers with a wide knowledge in the area, willing to establish a brief qualitative panorama about Dieste’s 

calculation methods. 

Thus, this thesis sought the collaboration and consultation of Prof. Dr. Yopanan Rebello, civil engineer, highly prominent in the 

transfer of knowledge from a static to an architectural bias, and Prof. Me. Estevao Volpini, civil engineer, because his research on the 

finite element method, and the Prof. Dr. Vincenzo Mallardo, civil engineer, due to his research and experience regarding structural 

analyses. According to Yopanan Rebello (verbal information, 2017), the book containing Dieste’s calculation methods is Eladio Dieste 
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1943-1996 – Métodos de Cálculo / Calculation Methods (TORRECILLAS, 1996). Both Rebello (verbal information, 2017) and Volpini 

(verbal information, 2017) affirm that this book is hard to comprehend because some calculation passages were omitted by Dieste’s 

arguing pace.  

Meanwhile, during the period of PDSE-CAPES in the Università degli Studi di Ferrara, Prof. Dr. Vincenzo Mallardo defined the 

Eladio Dieste calculation method as an iterative process, where the gaussian vaults transverse sections were obtained by successive 

attempts. The number of these attempts would not be many because of Dieste’s expertise with the gaussian vault typology, because 

his forms would be obtained in an intuitive manner (verbal information, 2019).  Prof. Dr. Ruben Otero, architect and ex-manager of 

FADU from UdelaR, was also consulted because of his contact with Eladio Dieste during their stay in the same university. Otero 

(verbal information, 2017) classifies Dieste’s calculation method as a verification rather than a pre-dimensioning process, obtained by 

successive attempts.  

According to Dieste (TORRECILLAS, 1996), the problem to be solved in the discontinuous gaussian vaults in reinforced 

masonry, objective of study in this doctorate thesis, was their buckling. In the excerpt below, Dieste (TORRECILLAS, 1996) reinforces 

Otero´s verification premise (verbal information, 2017) by ensuring that the buckling problem could be solved starting with successive 

and intuitive form attempts from Dieste’s formal repertoire: 

 

[...] aproximações sucessivas a partir de uma estrutura elástica suposta para a coluna, que leve em conta por menos qualitativamente 
sua forma provável a partir da inércia. Também se pode proceder pelo cálculo usando equações diferenciais que constam na 
bibliografia citada [...] Quando temos uma abóbada descontinuada, a configuração de flambagem não é óbvia para cada uma de suas 
abas. O que fazemos é supor que os giros se produzam em cada seção em torno do eixo baricêntrico [centro de gravidade] para que 
o momento de inércia seja mínimo. Esta hipótese desfavorável, que equivale a depreciar a rigidez contra a torsão da superfície, é 
muito próxima com as medidas de execução da obra. (DIESTE, 1996, p. 53). 
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Before moving forward, it is important to establish the concept of inertia momentum as a variable that “[...] quantifies how much 

a section is resistant as it spins around a determined axis. This momentum of inertia is evidently positive or null.” (SERAPHIM, 1995, 

p. 11).  In the beam and the others structural elements’ case, this axis of reference will be the center of gravity. 

Figure 1.24 is an abstraction from Dieste´s calculation method (TORRECILLAS, 1996) applied to the discontinuous gaussian 

vaults, where the Uruguayan engineer sought to control the momentum of inertia momentum by the geometry of the catenary. The 

concept of a catenary will be discussed in the following section 1.4. – Geometry applied to Structural Analysis , but for now it is 

important to understand that “[...] funiculars that receive charges evenly distributed, like that of their own weight, are called catenaries,” 

(REBELLO, 2000, p. 92) and that the reflection of the catenary generates arch able to support its own weight only by compression 

(REBELLO, 2000). The term funicular is related to the equilibrium that a cable assumes when requested by one or more loads 

(REBELLO, 2000).  

 

According to Dieste (1996), the first premise for the gaussian vaults’ calculation method is to establish its resistance against 

buckling safety coefficient.  As the geometrical guideline for the longitudinal section is the catenary, the roof will be submitted only to 

pure compression, in a way that it could be deducted intuitively in Figure 1.24 by means of the buckling arch geometry, indicated with 

a dashed line. According to Dieste (CARBONELL, 1987), the gaussian vaults calculation method is divided in three steps: 

 

1 – Intuitive tracing of the ribs in the minimum inertia axis. In the figure 1.24, by force of Dieste’s synthesis (CARBONELL, 

1987) only the ending sections are drawn, as well as the key cross section (the highest transverse section) and selected 

intermediary sections. (Figure 1.24 - Red). 
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a. 

 
b. 
 
Figura 1.24. (Left) (a) Synthesis of the reinforced masonry calculation method 
developed by Eladio Dieste and adapted by the Uruguayan engineer to the gaussian 
vaults (Right, above) (b) resulting surface. 
 
Subtitle:  
 
Red – Intuitive tracing of the ribs by means of the minimization of their inertia axes;  
 
Green– Translation of the minimum inertia axes in the catenary section 
 
Blue– Extraction of the maximum catenary heights through the bending moment 
diagram 
 
Source: DIESTE, 1978, In: CARBONELL, 1987, p. 212. 
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2 – A catenary section is chosen whose maximum height is considered 1, its distance is taken to point A, and whose curvature 

is determined by the least of axis of inertia found on its respective transverse section (Figure 1.24 – green). 

3 – Calculation of the load line N.y / I, and through this value it is developed the corresponding diagram of bending moments. 

The maximum moment will be correspondent to the biggest height in the catenary section (Figure 1.24 – blue). 

Dieste (CARBONELL, 1987), at last affirms that the calculation process for the gaussian vaults is given by a series of 

successive attempts until reached a critical load (called N critical in the Figure 1.24) befitting to a safety coefficient adopted (buckling 

safety coefficient equivalent to 4). If is there no conformity, the process is restarted, and the geometry altered until the conformity is 

reached. In Figure 1.24, the safety coefficient is around 7,7, much bigger than that which would be recommended to reduce its rigidity. 

In other words, the curvatures in the transverse section, in an empiric way, enhance the structure’s rigidity. This would result in 

economy of construction material.  

As it can be observed once the argumentation reaches the object of study, the discontinuous gaussian vaults, the necessity of 

the definition of geometrical concepts applied to structural design becomes more ever more relevant. Before focusing specifically on 

the object of study in section 1.5 – Structural Typologies: the Gaussian Vaults, the next section 1.4. – Geometry applied to Structural 

Analysis, shall tend to establish the conceptual basis for the experimentations be developed later on in the thesis’ empirical basis. 
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1.4. – Geometry applied to Structural Analysis  

 

This section establishes the geometric concepts important to the comprehension of the gaussian vaults typology’s geometry. 

Its discontinuous variation shall also be further explored in the following section, 1.5. Structural typologies: the Gaussian Vaults, as 

well as in the experimentations within the empiric basis of this doctoral thesis. The knowledge of some geometric concepts applied to 

structures such as folding and ruled surfaces also establishes an amplified understanding of the technological relevance of this study.  

Eladio Dieste (TORRECILLAS, 1996) establishes that the catenary geometry is central to the design concept of the gaussian 

vaults typology. However, the understanding of this concept is only clear after the comprehension of the concept of funicular shapes 

concerning the deformation of cables and arches under load: 

 

[...] A cable, when prompted by a load, acquires a balanced form that varies with the load position and quantity, so, each load 
configuration has a corresponding cable form. [...] the form that the cable acquires corresponding exactly to the manner that forces 
travel along its shape until reaching the supports receives the name of funicular shape. 
It is known that, the cable only reacts to the simple tension [...] thus, if each one of the funiculars is symmetrically inverted in relation 
to its horizontal axis, using[...] a rigid element, there will be obtained structural systems that will derive their shape [...] from the simple 
compression.  
As it can be seen with the cable, as the number of loads increases, it acquires a curved shape, if the loads are equally distributed 
through its length (for ex. own weight) the cable acquires a catenary shape [...] (REBELLO, 2000, p. 91-92) 

 

Figure 1.25 is an excellent support for the funicular and catenary explanation. According to Rebello (2000), the funiculars 

(1.25.a-c) are the forms that the cable acquires when submitted to a determined load. These cables will only respond to tension.
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The funicular shapes that receive loads equally 

distributed along its length, as if it were acting upon their own 

weight, are denominated catenaries (1.25.c). The reflection of 

the funicular shapes, through rigid bars instead of cables, 

creates structural systems submitted only to compression 

(1.25.d-f), in a way that the reflection of catenary-shaped cables  

creates an arc that deals with its own weight only with 

compression (1.25.f). 

 
a                                    b                                      c 

   
d                                      e                                     f 

 
Figure 1.25. (a-b) Funicular-shaped cables submitted to a determined load 
and catenary  (c).  Reflection of the funicular shapes (d-e) and the reflection 
of the catenary shape (f). 
Source: REBELLO, 2000, p. 91-92. 

 
 

According to Rebello (2000), arches could go through 

deformations because of load changes (Fig. 1.26). These new 

loads could promote flexion, something unwanted in arches. 

These changes could be caused by thermal dilatation, material 

retraction, or by unexpected gradual deformations. 

 

 

Figure 1.26. Illustrative Diagram of the deformations that could commit an 
arch due to load alterations.  
Source: REBELLO, 2000, p. 91-92. 

 

However, as will be discussed in the next section 1.5. – 

Structural typologies: the Gaussian Vaults, the discontinuous 

gaussian vaults’ structural design is related to the design of 

rigid structural surfaces (Figure 1.27). Martin Bechthold 

(2008), defines rigid structural surfaces as “structural systems 

that obtain their resistance from curvature or folds and, 

suggests a notable resurgence in academic and constructive 

explorations regarding these structures in the final decades of 



493 
 

the twentieth century and in the first decades of the twenty-first century.

   
a                                             b 
 
Figure 1.27: (a) Hotel Marques de Riscal, designed by Frank Gehry in Elciego, País Basco, 2003. (b)  Chanel Traveling Art Pavilion, designed by Zaha Hadid 
and Patrick Schumacher in 2008.  
Source: (a) MELACHOS, F. C. 1 photography. 2016. (b) NYE, J. 1 photography. 2011. 

 

Such as Bechthold (2008), Picon (2001), Kolarevic (2003; 2015), Florio (2006) and Schumacher (2009) suggest that the 

resurgence suggested above is related to the innovations in construction materials, and digital design and fabrication tools in this 

period. Picon (2001), Lynn (1992), Bechthold (2008) and Kolarevic (2008) affirm that these new digital design tools and construction 

materials made complex geometries possible, allowing for double curvatures (Figure 1.28) and searching for what Bechthold (2008) 

calls a language proper for the twenty-first century. Kolarevic (2003) states that we are geared towards a paradigm shift when it 

comes to structural design, starting from the isolated structures from the rationalist tendencies where there is an absolute 
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separation within structure, walls, and roof, the structural surfaces are building envelopes that are also responsible for its 

sustenance: 

 

[...] architects nowadays can digitally manipulate and create NURBS surfaces, producing building skins that results not only in new 
and expressive aesthetic qualities, but also in new tectonics and complex geometries [...]  
The building skin is being explored in a way as to unify the structure and walls in opposition to the binary logic from the Modern 
tectonic argument. The structure becomes embedded or subsumed in the skin [...] in a way that the building exterior surface 
becomes responsible for all […] or the majority of the loads. 
Source: (KOLAREVIC, 2003, p. 39, our translation).  

 

The NURBS curves and surfaces mentioned above are related to the representation and modelling of curve and complex 

geometrical surfaces through control points (POTTMANN, 2007). The concepts of NURBS and complex geometries will be properly 

discussed later on this section. 

Regardless, Bechthold (2008), Florio (2006; 2009; 2014) and Kolarevic (2003) also state the decomposition of these complex 

shapes into ruled and developable surfaces are a mandatory condition to assure the production of these double curvature complex 

geometries, in a way as to potentialize their manufacturing process by sheets of composed materials like fiber-reinforced plastics 

(Figura 1.28-b) and the GRC (glass-reinforced concrete).  

Pottmann (2007) defines ruled surfaces as “the kinds of surfaces generated by the movement of a straight segment” (p. 311, 

our translation). They can be generated in different ways, like, through the “moving a line segment through a curve [guideline]” 

(POTTMANN, 2007, p. 312 our translation) (Figure 1.27-a), used by Eladio Dieste in buildings structured as “ruled surfaces and folded 

plates” like the Cristo Obrero Church (Figure 1.27-b). As in Pottmann (2007), Migliari (2009) defines the straight line that generates 

the surface as generatrix, and the curve segment that rules the movement of the generators as directrix. 
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 a

           b 

                                                                                                 
 

c 
 
 
Figure 1.28: (a) Ruled surfaces are created from the movement of a straight 
line segment along a curve segment; (b) example of their manifestation in 
the work of  Dieste in the Church of Cristo Obrero; (c) illustration of the 
concepts of generatrixes and directrix.  
Source: (a) POTTMANN, 2007, p. 312; (b) MELACHOS, F. C. 1 
photography. 2017; (c) TUGRAZ. Available in:   
<https://iam.tugraz.at/studio/s12/?/ROBOT/HotWire/>. Access in: 02 jun. 
2018. 

Pottmann (2007) also defines developable surfaces as “[...] surfaces that can be mapped in a plane without deformation by 

stretching or shortening [...] (p. 535, our translation)” (Figure 1.29-a). Pottmann (2007) also defines developable surfaces as a special 

case of ruled surfaces, where there is a tangent plane to the surface along all generatrixes (Figure 1.29-b). 
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a.                                                         b. 
Figure 1.29: (a) Cone and generic Cylinders are examples of developable 
surfaces; (b) planes tangent to the generatrix in ruled and developable 
surfaces. 
Source: (a) POTTMANN, 2007, p. 535; (b) POTTMANN, 2007, p. 322. 
 

Pottmann (2007) corroborates with Kovacevic’s (2003) 

notion about ruled and developable surfaces’ construction 

viability in contemporary architecture, when stating that these 

surfaces “[...] have great benefits due to being easily covered 

by metal sheets. In fact, a worker only needs to unwind the 

metal sheet in the surface itself. Still, these surfaces are 

composed by straight lines –which also simplifies their 

constructive process.” (p. 534, our translation).  

 Taking into consideration the correlation above between 

developable surfaces and constructive viability, Bechthold 

(2008) and Schodek (2014) emphasize that surface geometry 

knowledge is fundamental to the understanding of the behavior 

of structural surfaces, as well as the understanding of their 

curvature. The gaussian curvature analysis allows for the 

geometric classification of surfaces as developable, by means 

of a chromatic analysis of the surface which measures its K 

coefficient of gaussian curvature (BECHTHOLD, 2008; 

POTTMANN, 2007) (Figura 1.30-a).
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a.                                                                                                                                     b. 
 
Figure 1.30: (a) Gaussian Analysis of a freeform surface; (b) juxtaposition of the gaussian analyses of a generic cone (developable and ruled surface), hyperbolic 
paraboloid (doubly ruled surface), and a generic freeform surface.   
Source: (a) POTTMANN, 2007, p. 494; (b) MELACHOS, F.; FLORIO, W., 2019, p. 14. 
 

 

Therefore, both Schodek (2014) and Bechthold (2008) emphasize the importance to quantify the surface curvature through 

the k coefficient of gaussian curvature (Figure 1.31): surfaces with positive gaussian curvature are called sinclastic, and surfaces 

with negative gaussian curvature are called anticlastic, whereas developable surfaces are known to have a null gaussian curvature 

value. Pottmann (2007) and Bechthold (2008) establish a correspondence between geometrical matrixes and k values. For 

example, in figure 1.30-a, Pottmann (2007) illustrates the gaussian analysis of a freeform surface, where positive K values indicates 
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ellipticals points, whereas negatives K values suggests hyperbolic points, and where K = 0 suggests parabolic points. The cross-

referencing of the geometrical correspondences from Bechthold (2008), Pottmann (2007), and Schodek (2014) gave rise to the 

table 1.1, that will be used as an analysis parameter for the geometric experimentations regarding discontinuous gaussian vaults 

from Eladio Dieste later on in this thesis.  

Gaussian Curvature – Surface Analysis  

K Geometric Matrix K Geometric Matrix 

Mostly K < 0  Hyperbolic / Anticlastic K < 0 constant Hyperboloid / Anticlastic 

Mostly K = 0 Parabolic / Approximately developable K = 0 constant Developable 

Mostly K > 0 Elliptic / Sinclastic K > 0 constant Spherical / Sinclastic 

Table 1.1 Geometric correspondence to k values. 
Source:  MELACHOS, F. C. 1 Table.  2019. 

 

It is important to emphasize that these contemporary writings are based upon the cornerstone efforts of Carl Friedrich Gauss 

(1777-1855), the princeps mathematicorum (ZEIDLER, 2004), that classified surfaces in four categories: null curvature surfaces; 

positive curvature surface; negative curvature surface; and variable curvature surface (GAUSS,  1902). Eladio Dieste 

(TORRECILLAS, 1996) also adopted the name “gaussian vault” for the structural typology object of study in this doctoral thesis as a 

tribute to the pioneering legacy of Gauss regarding the study of surface curvature (WEISSTEIN, 2018). 
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a. b.  c. 

 
Figure 1.31: (a) positive k (sinclastic surface); (b) negative k (anticlastic surface); (c) k = 0 (developable surface).  
 
K = 1/R1 * 1/R2         Where:    
 
K = Gaussian curvature in any given point P 
R1  and R2 = biggest and the lowest value respectively of curvature radius in P of two different planes. 
 
Source: BECHTHOLD, M., 2008, p. 18. 
 
 
 

  
a           b 
Figure 1.32. (a) Conical section as planar intersections of revolution surfaces; (b) resultant curves of the conical sections. 
Source: POTTMANN, 2007, p. 207-208. 
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The conical surface concept mentioned above is important to both the correct interpretation of Table 1.1 and the comprehension 

of the concept of complex geometries. Conical sections are the “planar intersections of curves in rotated cones (POTTMAN, 2007, p. 

231, our translation.) (Figure 1.32) and are used to obtain elemental curves and surfaces such as the hyperbole, parabola, and ellipse 

from the sectioning of the oblique cones (POTTMANN, 2007; MIGLIARI, 2009) (Figure 1.32-b) since antiquity (MIGILIARI, 2009; 

POTTMANN, 2007; BOYER, 1956.). Pottman (2007), establishes that most of the historical geometrical constructions use circles and 

conic sections, but that from the 50´s onwards there was a dissemination of freeform curves and surfaces. Not coincidentally, 

Bechthold (2008) and Schodek (2014) attribute the advent of freeform surfaces in the second half of the XX century to advances in 

digital design tools which enhanced the form-finding processes of rigid and non-rigid structural surfaces. The term freeform surface, 

is used to refer to curves and surfaces composed by complex geometry, this is soft curvatures led by control points instead of circle 

parts and conic sections (POTTMANN, 2007). 

The term form-finding is related to the design step of structural conception with the architectural design process as a whole, 

most specifically in the “search for the ideal form for a construction in a structural and architectural fashion” (COENDERS, BOSIA, 

2006, p. 7, our translation). Veiga and Florio (2015) refine this concept by adding that the obtention of an ideal form implies in a form 

that satisfy its equilibrium conditions. There are varied approaches to the concept form-finding, but the advent of the digital design 

tools for structural surfaces conceptions allowed for the definition of the concept of form-finding as a “structural optimization process 

using the nodal coordinates as variables” (BASSO, 2012, p. 60, our translation). 

In the Figure 1.30-a, the division of a doubly-curved surface, such as the discontinuous gaussian vaults of Eladio Dieste, in 

regions of known geometry allows their dimensioning and manufacturing  onto components is a pre-fabricated constructive process, 

or for the execution of its formwork, when dealing with an in-situ constructive process. In Figure 1.30-b, Melachos and Florio (2019) 

establish that the measure of different gaussian curvature values, k, for the ruled and developable surfaces, doubly ruled surfaces 

and freeform surfaces in a way as to test the gaussian analysis tools available in Rhinoceros 3D 6.0 associated with Grasshopper 
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3D. This publication, from the author of this thesis and corresponding Brazilian advisor was one of the publications resulting from this 

research accepted in prestigious national and international journals and seminars, that verified the methodological premises used in 

the current doctoral thesis. 

Therefore, Table 1.1 establishes the following for the current thesis: 

▪ K gaussian curvature values mostly less than 0 suggests surfaces with a hyperbolic and anticlastic geometric 

matrix; 

▪ K gaussian curvature values constantly less than 0 suggests surfaces with a hyperbolic and anticlastic 

▪   geometric matrix; 

▪ K gaussian curvature values mostly equal to 0 suggests surfaces with a parabolic and nearly developable 

geometric matrix; 

▪ K gaussian curvature values constantly equal to 0 suggest surfaces with a developable geometric matrix; 

▪ K gaussian curvature values mostly higher than 0 suggest surfaces with an elliptic and sinclastic geometric 

matrix; 

▪ K gaussian curvature values constantly higher than 0 suggest surfaces with a spherical and sinclastic 

geometric matrix.

Furthermore, Weisstein (2018), Bechthold (2008), and Pottmann (2007) also suggests that besides the k gaussian curvature 

values (Table 1.1), the average curvature value H, a derivate concept from the elasticity theory, also needs to be considered in the 

structural and geometric analyses of structural surfaces. Therefore, Pottmann (2007) defines average curvature, usually referred by 

H, as H = (k1 + k2) / 2, as the arithmetic average of the main curvatures within the surface. Pottmann (2007) also defines that average 

surface curvatures equal to zero are called minimal surfaces, very much used in structural experimentations as in Frei Otto (Figure 
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1.33) soap bubble test. In other words, the minimum surface 

concept is related to the Plata Problem (LAGRANGE, 1769), 

where a given closed soft curve “c“ that does not self- intersect, 

it is aimed to determinate its curved surface with edge “c“ with 

the smaller surface area possible “A“. This is, an optimal 

surface S is called minimum surface (POTTMANN, 2007, 647, 

our translation).  

 
 
Figure 1.33. soap bubbles models used by Frei Otto.  
Source: MATÉRIALPRAXIS. Available in: < 
https://matérialpraxis.wordpress.com/2010/09/30/soap-film-frei-otto/#jp-
carousel-134>. Access in: 05 jun. 18. 

 

The deepening of this thesis in the subject of surface and 

curve curvature raises the importance to establish parameters 

for such concepts. Corona and Lemos (1957) establish a 

definition of the curvature term in an architectural bias, as a 

“curve form of any surface. Arching” (p. 159). That is, the 

curvature notion is intrinsic to architecture, as the Corona 

(1957) definition demands an evocation of the architect’s formal 

repertoire. The Aurelio dictionary (2018) also evokes such 

formal repertoire, added measurement parameters to the 

magnitude of this curvature: “1. Curved shape. 2. State of what 

is curved” (2018). 

In this sense, the second definition of the North American 

dictionary Merriam-Webster (2018) also refers to curvature 

associated to the idea of its measurement. The adoption of this 

North American definition was considered due to its 

approximation to concept of measurement issue, and the fact 

that most architectural geometry bibliography is written in the 

English language: 

 

https://materialpraxis.wordpress.com/2010/09/30/soap-film-frei-otto/#jp-carousel-134
https://materialpraxis.wordpress.com/2010/09/30/soap-film-frei-otto/#jp-carousel-134
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5. The act; the state of being curved. 
6. A measure or amount of curving, specifically the rate of chance of the angle through which the tangent to a curve turns in moving 
along the curve and which for a circle is equal to the reciprocal of the radius.  
7. Na abnormal curving( as of the spine) 
8. A curved surface of an organ.  
(MERRIAM-WEBSTER, 2018. Available in: < https://www.merriam-webster.com/dictionary/curvature>. Access in: 05 jun. 2018. 

 

Before moving on, and in a way to corroborate to an important definition analogous to the concept of curvature, it is also 

important to establish the concept of tangency between curves (Figure 1.34). Pottman (2007) illustrates this concept in Figure 1.34-a 

with a tangent T touching a curve c, and in the Figure 1.34-b where the normal “n” of a planar T intersects a curve c in a straight 

angle. In figure 1.34-c, the tangent and surfaces planes, with a tangent plane highlighted in grey, touch the surface S in the point p, 

in the intersection of the curve c with the plantar curve T. 

  
a                                                                                                   b                                                    c 
Figure 1.34.(a) Concept of curve tangent; (b) concept of normal planar curves ; (c) and concept of surface and tangent planes. 
Source: (a-b) POTTMAN, 2007, p. 224; (c) POTTMANN, 2007, p. 215. 
 

 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/curvature
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Bechthold (2008) uses this gaussian vault surface strategy to extract conclusions about conoids and curved vaults, that 

possesses a formal resemblance with the discontinuous gaussian vaults of Eladio Dieste(Figure 1.35), obtained by a tridimensional 

modelling process appropriated for double curvature structural surfaces called loft. In the geometric modelling realm, in tridimensional 

modelling software like Rhinoceros 3D 6.0, loft is responsible for “adjusting a surface through a series of curves that define the form 

of a surface”. (MCNEEL, 2018). 

Figure 1.35-a shows a conoidal surface base obtained by a loft  operation between a straight line and an arch that delimitates 

the biggest spans of the surface. In figure 1.35-b, occurs the insertion of a curve that will guide the loft, in a way that the surface, 

initially ruled, becomes non-ruled. In the geometric manipulation showed in 1.35.c, the surface was kept tangent to the plane which 

the arch was modelled, increasing the curvature in the central section, while in figure 1.35.d, the lateral surface of the arch is restricted 

to have an inclination of 60º regarding the arch plane. 

Therefore, Bechthold (2008) establishes that these restrictions are relevant to other modelling techniques, such as extrusion, 

sweeping and revolution. The extrusion consists in extruding, or understanding a curve or surface along a directrix in order to 

generate open or closed forms (MCNEEL, 2018). The same criteria was used for the definition of the term sweeping, which in 

Rhinoceros 3D has two tools: Sweep 1 and Sweep 2. Sweep 1 makes the “fixes a surface along a series of curves which define the 

form of a surface and a curve which define the limits of the surface” (MCNEEL, 2018). In the other hand, Sweep 2 defines the limit 

of the surface with two curves. The concept of revolution, as according to Michaelis (2018), is defined as a “complete turn of an 

object that spins around a point or an axis”, in a way that different commands tending to the revolution concept suggest the 

“creation of a surface through the revolution of a curve, which defines the surface around a given axis.” (MCNEEL, 2018). 
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Figure 1.35. Geometric manipulation of a surface generated by loft.        
Source: BECHTHOLD, 2008, p. 139      

 
Figure 1.36. Geometric manipulation of the surface generated by do Sweep 
(a) curvature analyzes demonstration by grey shades (b) and Guassian 
curvature by color (c).          
Source: BECHTHOLD, 2008, p. 140
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But the main question is how to choose the better modelling technique according to the surface base definition.  Sweeping was 

used to be model the conoid in Figure 1.36, where an arch operated as a guide and the surface was forced to assume the arch 

curvature. The surface geometry in Figure 1.36 is the same as in Figure 1.35, but as they were modelled differently: the modeling 

parameters are divergent. Figure 1.36-b illustrates the curvature variations as shades of grey, whereas 1.26-c is shows the gaussian 

curvature analysis in the surface mapped by colors. 

Bechthold (2008) attests to the fact that the surfaces created by loft are more friendly to geometric manipulation, because their 

origin planes can be distanced or approximated in bigger distances. The edge tangencies can also be freely defined (Figure 1.35.c-

d), and guides can be added to aid surface creation.  

The mathematic representation of freeform curves and surfaces, the ones not constituted by circle and conical section 

segments, with the foremost parameterization potentialities is through the use of NURBS tools (POTTMAN, 2007) (Figure 1.37). 

NURBS (Nonuniform Rational Basis Spline) are a mathematic modelling strategy usually used in graphic software to represent curves 

and surfaces parametrically, establishing relations between their parts and whole through the variations of these parts (MIGLIARI, 

2009).  

The matter of parametrization of curves and surfaces shall be further discussed in  section 1.7 - Parametric Modelling, focusing 

specifically in the methodological procedures within this PhD thesis. Migliari (2009) affirms that the Bézier curves concept are a special 

type of B-spline, as B-spline are a special type of NURBS, and the NURBS concept includes all the others (Figure 1.37):  

 
Bézier Curves [Figura 1.37-a] are one of the most used freeform curves [...] in the design of complex curves, B-spline curves 
[Figure1.37-b] are more powerful –  offering localized form-control. B-spline curves can be created by the iterative refinement of a 
given polygon – a process named subdivision of the curve. Nonuniform Rational B-spline Curves (NURBS) [Figure 1.37-c] represent 
even more refinement possibilities due to its control points. They are used to draw the most complex planar and spatial geometry 
within freeform curves, as well as to draw all types of conical sections. (POTTMANN, 2007, p. 255).  
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a                                              b                                    c                                            d                      
Figure 1.37: Examples of Bézier curves (a); B-spline (b); NURBS (c); and (d) the hierarchical curves classification diagram  
Source:  (a-c) POTTMANN, 2007, p. 255; (d) MIGLIARI, 2009, p. 19.  

 
 
 

Another surface curvature analysis strategy established by Pottman (2007) is the observation of a surface´s principal curvature 

lines. The principal curvature lines are defined as  “[...] curves, in a surface, whose tangents are in a main tangent (Figure 1.38). 

 
Figure 1.38. Examples of curvature analysis through the principal curvature lines. 
Source: POTTMAN, 2007, p. 500. 
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1.5. – Structural typologies: the Gaussian Vaults   

 

This section focuses on the thesis’ object of study, the discontinuous gaussian vaults designed and built by Eladio Dieste, 

coming from mother structural typology, the gaussian vaults. In this part of the research the object of study will be analyzed under the 

scope of its geometrical relationships and structural taxonomy, taking into consideration its structural behavior in a conceptual manner, 

and the constructive and design premises already explained in section 1.3 Dedicated works about Eladio Dieste.  

For this research’s purposes, gaussian vaults are governed by the design and constructive premises below. These premises 

were established by Eladio Dieste himself in the most complete anthology about his built works in which he could collaborate in life, 

Eladio Dieste 1943-1996 (TORRECILLAS et. al., 1996): 

6. The composition formed by brick – mortar – steel behaves as a structural unit, viable in surfaces built with reinforced 

masonry; 

7. The catenary was elected as formal directrix, in a way as to maximize simple compression, which accompanied with a 

minimal amount of steel, assure that the reinforcement withstands simple flexion; 

8. The compression coming from the structure’s self-weight is independent from its section due the catenary formal directrix; 

9. The minimal dosage of reinforcement within the structure operates as an elastic unit before concentrated loads, in a way 

as to be able to withstand loads beyond its self-weight such as the effects of buckling (Dieste’s main worry regarding 

gaussian vaults); 

10. The retrieval of the formwork of each structural module of gaussian vaults does not make it mandatory for the mortar to be 

completely dried out, accelerating and rationalizing its constructive process. 
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The conceptualization above reflects the structural behavior concerns that will be tackled further on in this section. However, 

the consulted bibliography regarding discontinuous gaussian vault concept lacks an established definition about its resulting 

geometry. Architects John Ochsendorf and Remo Pedreschi (2004) are the ones that came closer to concretize this objective, 

defining below (summarized in Figure 1.39) this structural typology as a set of catenary arches series with varying heights and 

common spring points:   

 
A geometria da superfície muda continuamente. Para entender a forma da abóbada [gaussiana], é importante imaginar um plano 
vertical entre pontos de partida [Figura 1.39]. Uma catenária é desenhada neste plano. Se o plano for movimentado ao longo dos 
pontos de partida, então a superfície descrita pela movimentação da curva seria igual a de uma abóbada de berço. Se, entretanto, a 
flecha da catenária variar gradualmente enquanto se move [a catenária], então temos uma superfície ondulada. As ondulações são 
mais pronunciadas no centro da catenária, e diminuem [à medida que se distanciam do centro] até ficarem totalmente planos nos 
pontos de partida. (PEDRESCHI; LARRAMBEBERE, 2004, p. 144, tradução nossa).  

 
. 

 
Figure 1.39.: Synthesis of the state of the art about the structural typology 
form from the gaussian vaults: a catenary arcs series with varies arrow and 
a common spring points.  
Source: (OCHSENDORF; PEDRESCHI, p. 144). 

 
Figure 1.40.: The continuous gaussian vaults in the Ginásio Municipal de 
Artigas, designed and built by Eladio Dieste in 1958 in this hometown of 
Artigas (Uruguay).  
Source: ACERVO DIESTE & MONTAÑEZ. 2017. 1 photography.  
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Regardless, the gaussian vault structural typology 

presents two typological variations which consider the presence 

or absence of sky windows on its surface. The Gaussian vaults 

without openings were named by Dieste (apud TORRECILLAS 

et. al., 1996; 1987) as “continuous” (Figura 1.40) due to a mere 

allusion to their non-interruption surface by openings for 

illumination and/or ventilation purposes. 

Therefore, in this doctoral thesis there will be used the 

following terms as the Uruguayan engineer Eladio Dieste : 

4. Gaussian Vaults: referring to the roof of all structures 

within this structural typology. 

5. Discontinuous Gaussian Vaults: referring to the 

structural typology variation with openings (the actual object 

of study of this thesis) like Colégio Don Bosco, designed and 

built by  Eladio Dieste in Durazno, Uruguai, in 1984 (Figure 

1.41) 

6. Continuous Gaussian vaults: referring to the structural 

typology variation without openings (Figure 1.40). 

    
a                                                                               b 
 
Figure 1.41. (a) ripples and (b) discontinuous gaussian vaults gaps in the 
Ginásio do Colégio Don Bosco  
Source: (a-b) MELACHOS, F. C. 2 photography. 2017. 
 
 

The cross-referencing of Torrecillas (1996) and 

Anderson (2004) anthologies, collections of originals drawing  

from Dieste & Montañez, and the writings of the Italian engineer 

Fausto Giovannardi (2017) and Scottish engineer Remo 

Pedreschi (2000) resulted in a series of analysis of  Eladio 

Dieste works presented in the section 1.3. – Dedicated works 

about Eladio Dieste. This collection indicated that designs 

classified as gaussian vaults are not the majority in Eladio 

Dieste works, representing only 51 from 247, or about 21 % of 
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the designs by the Uruguayan engineer. This data also allowed the detection of Gaussian vaults in buildings primarily classified in the 

structural typology of ruled surface and folded plates. The grouping of the built and unbuilt works of Eladio Dieste that contain the 

gaussian vaults in their roofs and were classified both as gaussians vaults and ruled surfaces and folded plates constitutes 56 of the 

total number of designs, or 23 % of their total. From this total of 56 works that contain gaussian vaults, this collection showed that 51 

designs, or 92%, are classified primarily as gaussian vaults, and only 5 samples, or 8 % of the designs are classified as ruled surfaces 

and folded plates (Figure 1.42 a-b). 

        
a.                                                       b.                                             c.                                                                 d. 
 
Figure 1.42: Table (a) and graphic (b) reference to the quantification of Eladio Dieste work containing the structural roof in gaussian vaults and structured 
classified as gaussian vaults (blue) and ruled surface and folded plates (Orange). 
Source: (a; c) MELACHOS, F. C. 2 tables. 2019. (b; d) MELACHOS, F. C. 2 graphic. 2019.  
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a.                                                                                                                                                             b. 
 

                      
c.                                                                                                                                    d. 
 
Figure 1.43. Table (a) and graphic (b) of the quantification of discontinuous and continuous gaussian vaults classified as gaussians vaults; table (c) and 
graphic (d) of the quantification of discontinuous and continuous gaussian vaults classified as ruled surface and folded plates. 
Source: MELACHOS, F. C. 4 tabelas. 2019. 
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Posteriorly, there was made a distinction between the total designs containing gaussian vaults and its discontinuous typological 

variation, study object of this thesis, and its continuous typological variation (Figure 1.42 c-d).  The analysis of this data indicates that 

the discontinuous Gaussian vaults constitutes the vast majority of the designs, totalizing 46 of 56 samples, or 83 % of the total of 

designs containing gaussian vaults. 

Afterwards, the same verification was made in works whose primary structural classification was gaussians vaults (Figure 

1.43 a-b) and then, those works whose primary structural classification was ruled surface and folded plates (Figure 1.43 b-c). Figure 

1.42-c reveals that among the designs primarily classified as gaussians vaults, 45 of the 51 samples, or 89% of the total designs 

are discontinuous Gaussian vaults. Figure 1.43-d reveals that among the designs primarily classified as ruled surfaced and folded 

plates, only 1 from 5 samples are from the discontinuous variation.  Figures 1.42 and 1.43 as a whole corroborates with the 

affirmation that the discontinuous gaussian vaults are the dominant typological variation of the Gaussian vault structural typology. 

 Figures 1.44 and 1.45 analyze the nature of the supports in designs structured as discontinuous and continuous gaussian 

vaults from the same data collection as in section 1.3. – Dedicated works to Eladio Dieste.  When verifying the nature of supports of 

the designs containing discontinuous gaussian vaults, is was noted that its supports are usually consisted by horizontal planes 

(Figure 1.46-a). These horizontal planes constitute self-supporting reinforced masonry walls, topped by planar edge beams that 

make contact with the gaussian vaults roof structure. In other hand, when verifying the nature of the supports in continuous 

gaussian vaults, it was noted that they are of heterogeneous nature, being either horizontal planes, or rippled ruled surfaces, or an 

association of both (Figure 1.46-b). 
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a.                                                                                                  b. 
 
Figure 1.44: table (a) and graphic (b) of quantification of the nature of supports in discontinuous gaussian vault designs. 
Source: (a) MELACHOS, F. C. 1 table. 2019. (b) (a) MELACHOS, F. C. 1 graphic. 2019. 

 

            
a.                                                                                                                    b. 
 
Figure 1.45: table (a) and graphic (b) of the quantification of the nature of supports in continuous gaussian vaults design. 
Source: (a) MELACHOS, F. C. 1 table. 2019. (b) (a) MELACHOS, F. C. 1 graphic. 2019. 
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The chronological distribution of designs built as discontinuous gaussian vaults (blue) and continuous gaussian vaults (red) 

(Figure 1.47) also corroborates with the affirmation that discontinuous gaussian vaults are the dominant typological variation for 

they are present in all professional stages of Eladio Dieste’s career, increasing in numbers the 60s and 70s, and reaching its peak 

production in the 80s. The typological variation of the continuous gaussian vaults is rare throughout Eladio Dieste career, with an 

average of less than a single design developed each year. 

 a 
    

 b 

(Left) Figure 1.46. (a) Example of supports designed as horizontal planes 
in the Igreja de Nossa Senhora de Belem, around Madrid; (b) example of 
ripple ruled surface support in the Igreja de Cristo Obrero.  
Source: (a) MELACHOS, F. C. 1 photography. 2019. (b) Collection 
DIESTE & MONTAÑEZ. 1 photography. 2017. 
 

  
Figure 1.47: Chronological distribution of deigns structured as discontinuous 
gaussian vaults (blue) and continuous gaussian vaults (red). 
Source: MELACHOS, F. C. 1 graphic. 2019
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Therefore, as a typological delimitation of this thesis’s object of study, it was chosen to analyze the geometrical relationships 

within discontinuous gaussian vaults due to the following aspects: 

 

4. The discontinuous Gaussian vaults are the most dominant typological variation within the Gaussian vaults structural 

typology; 

 

5. A larger number of designs classified as discontinuous gaussian vaults culminated in the availability of more technical 

drawings during the research. More primary sources for consultation dramatically potentialized its geometrical analysis, as 

shall be demonstrated in the section 2.2. Case study selection criteria; 

 

6. The Discontinuous gaussian vaults have homogeneous supports, consisting of linear edged beams leaning on reinforced 

masonry self-supporting side walls or in reinforced concrete pillars, whose geometric conformation is named as horizontal 

planes in this research.

In the same way, this doctorate thesis proposes to analyze the geometrical relationships in the structured roof as continuous 

gaussian vaults, not as an object of study, but as a complementation, in the following aspects: 

4. The continuous gaussian vaults are an exception in the gaussian vault structural typology; 

 

5. Fewer existing designs classified as continuous gaussian vaults resulted in fewer technical drawing obtained. This smaller 

quantity of the drawing made its geometrical analyzes unfeasible, as shall be demonstrated in the section 2.2. Case study 

selection criteria; 
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6. The continuous gaussian vaults present heterogeneous parameters, consisting of either horizontal planes, or rippled ruled 

surfaces, interfering in the obtaining of the clean results from eventual geometrical analyses.

However, it is important to highlight that some of the built designs that have continuous gaussian vaults combined with the 

ruled surfaces and folded plates structural typology, such as in Igreja de San Juan de Avila (Figure 1.46-b) are very important to 

consolidate the gaussian vault structural typology in the work of Eladio Dieste, and will receive attention further in the research.  

For this research, it is important to notice that the consultation of the state-of-the-art regarding the calculation method of the 

Uruguayan engineer (DIESTE, 1978; TORRECILLAS et. al., 1996; ANDERSON, 2004; PEDRESCHI, THEODOSSOPOULOS, 2007)  

for the continuous and discontinuous gaussian vaults in reinforced masonry did not detect any equation tending to the final surface 

geometry or the traversal section of this structural typology. The same analysis is demonstrated in Figure 1.24 of section 1.3. – 

Dedicated works about Eladio Dieste, suggesting that this transverse section is derived from the longitudinal section, an already 

established catenary geometric matrix (DIESTE, 1978; TORRECILLAS et. al., 1996; ANDERSON, 2004; PEDRESCHI, 

THEODOSSOPOULOS, 2007).  

Anderson (2004) names the discontinuous gaussian vault’s transverse section (Figure 1.48-a) as “S-shaped transverse 

section”, apparently as a allusion to the formal resemblance between section and the letter s. In the other hand, Bechthold (2008) 

defines the gaussian vaults as pretensioned vault shells with sinusoidal transverse sections” (2008, p. 110) (Figure 1.48-b), although 

the author does so without any mathematical or geometrical demonstration to prove his statement. The lack of experimentation related 

to the constituent geometry in the transverse section of the discontinuous gaussian vaults inspired its inclusion as a topic of 

experimentation in Chapter 2: Methodological Procedures. 
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a                                                                                                                                              b 
 
Figure 1.48. Confrontation between the geometry of the gaussian vault transverse section (a) and a sinusoid function (b). The section in a refers to the Depósito 
do Porto de Montevidéu, designed and built by Dieste between 1969 and 1972. 
Source: (a) ACERVO DIESTE. 1 drawing. 1979. (b) POTTMAN, 2007, p. 488. 

 

In these explorations about the nature of the discontinuous gaussian vaults’ transverse section, Pedreschi and Larrambebere 

(2004) proposes an inter-relation of 1:14 between its maximum height and length for the Depósito Portuário de Montevidéu. Pedreschi 

and Theodossopoulos in The double-curvature masonry vaults of Eladio Dieste (2006) establishes a height-length relationship within 

Eladio Dieste Gaussian vaults’ transverse sections between 1:8 and 1:10. This proportion was presented accompanied by thorough 

verifications in the correspondent publications, being just freely mentioned. There are no record of other proportions from this nature 

in the consulted publications, in a way that these proportions shall also be verified in the experimentations conducted in the Chapter 

3 – Results. 
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Pedreschi and Theodossopoulos (2006) affirms that the discontinuous gaussian vaults’ catenaries are obtained through the 

catenary equation (Figure 1.49), however Mallardo (2019) did not detected the presence of the catenary equation in his analysis of 

Dieste’s calculation method. Mallardo (2019) suggests that in the gaussian vaults, the catenary sections were obtained by differential 

equations and graphic methods. As stated before in section 1.3 Dedicated works about Eladio Dieste, these quantitative aspects of 

Dieste’s calculations transcend the qualitative scope within the research line of this doctoral thesis. 

 

Figure 1.49: Catenary equation associated with its geometry, where: 
 
Wo = own weight 
To = Cable force in its central point 
 
Source: PEDRESCHI, THEODOSSOPOULOS, 2006, p. 4. 

 

In a way to establish a parameter regarding discontinuous gaussian vaults amongst other structural typologies tending to big 

spans, this thesis adopted the structural taxonomy criteria established by Daniel Schodek and Martin Bechthold in Structures (2014) 

(table 1.2), where the structures are classified regarding their resultant geometry and their rigidity. The taxonomy proposed by the 

civil engineer and Professor Dr. Daniel Schodek and his pupil, civil engineer and architect Prof. Dr. Martin Bechthold, conciliate both 

the active elements concept within structural systems, in a strong allusion to Engel (2001), as well as their resultant geometry. This 

structural classification system promotes the structural design by form, analogous to the structural design process of Dieste (PABLO 

BONTA, 1963), thus fostering its adoption within this research as the referenced structural taxonomy system. 
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Regarding this specific taxonomy system, the discontinuous gaussian vaults of Eladio Dieste are classified as rigid, double 

curved and structural surfaces. According to Schodek and Bechthold (2014), structural surfaces are constituted by structural elements 

that produces a surface that will coordinate the redistribution of loads. This association is made clear in the excerpt below, where the 

surfaces classified as rigid structural surfaces are intimately connected to the constructive system in its building: 

 
Many materials are predominantly line creators. Wood, as an example, is intrinsically a creator of lines because of its growth nature. 
It is possible to make smaller surfaces created from wood elements […] or bigger structural surfaces through the adding of other 
components. Other materials, like the concrete, can create lines or surface easily as well. Steel is predominantly in a line generator, 
but also can be used to make smaller structural surfaces (steel deck, for example). (SCHODEK; BECHTHOLD, 2014, p. 5,). 

 

The rigidity and curvature also are treated in a literal form by Schodek and Bechthold (2014), for whom rigid elements do not 

suffer considerable variations by the assimilation of loads. These rigid elements can present soft curvatures, but nothing as drastic 

as in the case of cables and membranes, examples of non-rigid elements. Therefore, discontinuous gaussian vaults designed and 

built by Dieste, like in the case of the roof of the CEASA in Porto Alegre (Figure 1.50), constitute a clear example of a structure 

constituted by rigid elements under the scope of Schodek and Bechthold (2014).  

When it comes to curvature, the double curvature in Eladio Dieste gaussian vaults is explicit in its transverse and longitudinal 

sections (Figures 1.51), as can be seen in the sections pertaining to the Colégio Don Bosco gymnasium, designed and built in 1984, 

in Montevideo. Figure 1.51-a illustrates how longitudinal sections from discontinuous gaussian vault longitudinal have a catenary 

matrix, whereas Figure 1.52-b illustrates how their transverse sections presents a curvature from a non-established geometric matrix 

in the state-of-the-art.  
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(left)Table 1.2. Structural Taxonomy of Schodek and  Bechthold. 
Source: SCHODEK, et. al., 2014, p. 5, adapted by Felipe Corres Melachos. 
 

 
(Above) Figure 1.50. CEASA from Porto Alegre,  
Source: CARBONELL, 1987, p. 37. 
 
 

Martin Bechthold, in Innovative Structural Surfaces – 

Technologies and Applications (2008) illustrates like few the 

design process in structural surfaces and emphasizes that: “[...] 

the structural surfaces derivate their rigidity from curvature or 

folds, and in the membrane, Pretensioning” (p. 2). Is also 

important to emphasize that in the consulted literature about 

Structural design, the term shell is widely used to structural 



522 
 

typologies aligned to what Schodek (2014) classifies as rigid structural surfaces. Bechthold (2008) is the only author amongs the the 

consulted bibliography to associate Eladio Dieste’s gaussian vaults to a determined structural taxonomic niche, in this case, referring 

to double curvature rigid structured surfaces. This Dieste association which such surfaces is also related to the importance of this 

element in the explaining his design premises: “[...] if it had to resume what motivated our search. I would say that would be the 

perennial value of the surface itself” (DIESTE, 1987, In: CARBONELL, 1987, p. 84). 

     
a.                                                                                                                b. 
Figure 1.51.(a) Transverse and (b) longitudinal sections from Colégio Don Bosco Gymnasium. 
Source: Collection DIESTE Y MONTAÑEZ S.A. 2 technical drawings. 2017.

Eladio Dieste himself is the principal reference about the discontinuous gaussian vaults’ structural behavior, especially through 

the design premises of the typology previously presented in this section. These premises were also published in Dieste’s theoretical 

essays in Torrecillas (1996), Carbonell (1987) and the record of  his calculation methods in Pandeo de laminas de doble curvatura 

(1978), Torrecillas (1996), and Carbonell (1987).  



523 
 

Therefore, Dieste (TORRECILLAS, 1996; CARBONELL, 

1987; 1978) establishes that the discontinuous gaussian vaults 

are ruled by compression derived from their own self-weight, 

independent of the longitudinal catenary sections which 

constitute its formal directrix. In these same writings, Dieste 

also affirms that the matter of buckling is tackled through the 

presence minimum reinforcement, making the structure tackle 

simple flexion, just like the undulations on its transverse 

section.  

Mallardo (2019), like  Pedreschi and Theodossopoulos 

(2006), suggests that this iterative process aim to maximize the 

inertia momentum of these sections (Figure 1.36), already 

demonstrated in the qualitative demonstration about the Eladio 

Dieste calculation methods in the section 1.3. – Dedicated 

works about Eladio Dieste. In Figure 1.52, the section 7 

corresponds to the key transverse section from a hypothetic 

discontinuous gaussian vault, whereas the numbering of the 

section decreases until the surfaces reaches the transverse 

section 1, on its edge. At last, the Uruguayan engineer 

reinforces that the grouping of brick – mortar – steel behaves 

as a viable structural unit in surfaces built with reinforced 

masonry, in a way that the loads are distributed by the structural 

surface itself.  

 

 
 
Figure 1.52: Control of the inertia momentum by the undulation of the 
traverse section of the discontinuous gaussian vaults. 
Source: DIESTE, 1978, In: CARBONELL, 1987, p. 212. 

 

 Pedreschi and Sinha (2004), and Speth (in: 

ANDERSON, 2004), use the arch behavior as a structural 
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model when approaching the discontinuous gaussian vaults’ structural behavior, but they don´t demonstrate it in models applied to 

the typology. Pedreschi and Sinha (2004) don´t to define the discontinuous gaussian vaults’ geometry, but affirms that this structural 

typology constitutes the main interpretation of the ideal forms within reinforced masonry because they enable the predominance of 

pure compression within a structural surface.  

Pedreschi and Sinha (2004) emphasize that these compression values are maximized because of the adoption of the catenary 

in the longitudinal section in the discontinuous and continuous gaussian vaults. According to Martin Speth, in Unreinforced Shell 

Structures in Traditional Masonry: A contemporary Approach to Design and Construction (In: ANDERSON, 2004) the behavior of 

shells made from traditional masonry has a lot to teach us about structural design, because of the manner its forms use hanging 

models to obtain a catenary through its correspondent funicular shape.  

Bechthold (2008) does not examine the discontinuous gaussian vaults’ structural behavior specifically, but explain that the 

loads of rigid structural surfaces are logically absorbed through its surface. In the passage below, Bechthold (2008) suggests that the 

double curvature rigid surfaces, such as the discontinuous Gaussian vaults from Eladio Dieste, demonstrate a high level of load 

absorption within its surface exactly due to its double curvature:

Um fator primário no projeto de superfícies estruturais é o grau com o qual o sistema encaminha os esforços por meio de sua superfície 
tal qual ocorre nas membranas ao contrário de fazer o mesmo por meio de dobras ou cisalhamento. [...]. Esforços de membranas em 
cascas são normalmente distribuídos, de maneira regular, ao longo da superfície. Cada porção da superfície é usualmente mantida 
em equilíbrio por conjunto de esforços que agem em direções 
perpendiculares. Esforços de membranas somente podem ser eficientes se a superfície for suficientemente dobrada em duas 
direções. Em casos de única curvatura ou superfícies plissadas, esforços de membranas usualmente não existem. Nestes casos, os 
carregamentos são feitos por outros mecanismos – como nos casos dos sistemas derivados das vigas e das abóbadas unitárias. 
(BECHTHOLD, 2008, p. 100, tradução nossa). 
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Another important point emphasized by Speth (2004) about arches’ and vaults’ structural design in traditional masonry is the 

need to avoid perpendiculars tension load on their base, as well as the necessity to withstand the bending momentum buckling 

(especially when dealing with mobile loads). These issues are tackled through the induction of perpendiculars compression counter-

loads  at the arch’s our vault’s base (axils charges), in a way to also respond to thrust issues.  

According to Rebello (2000), “the arch, like a cable, presents horizontal thrust. These can be absorbed directly by supports, 

demanding bigger dimensions, or by cables, that make only verticals loads directly hit the supports, and thus, decreases their 

dimensions.” That is, we can then define thrust as the horizontal push resulting from the arches’ (and cables’) loads which tend to 

make arches collapse by spreading their base (REBELLO, 2000), in a way that its thrust absorption before its arrival at the vertical 

supports has a inversely proportional relationship with the section are of these supports (Figure 1.53). 

     
a                                              b                                            c                                                                      d 
 
Figure 1.53. Strategies for the absorption of horizontal thrust in arches: (a) direct absorption by the supports, (b) absorption by cables. Strategies for the of 
horizontal thrust in the discontinuous Gaussian vaults of Eladio Dieste: (c) directly in the pillars or side walls; (d) by cables fixed in the edge beams. Source: (a-
b) REBELLO, 2000, p. 95; (c-d) MELACHOS, F. 1 photography. 2017. 
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It was not detected in the state of the art, not even by the Uruguayan engineer Dieste in Torrecillas et. al. (1996), Carbonell 

(1987) or in Anderson (2004) a thorough analysis about the absorption of horizontal thrusts in discontinuous gaussian vaults. For 

example, Anderson (2004) in Dance without Effort or Fatigue: The Architecture of Eladio Dieste, limits himself to mention that the 

sidewalls needs to absorb this thrust through their edge beams.  

It is known that Dieste initially dealt with horizontal thrust with cables, like in Ginásio de Durazno (Figura 1.53-c), but these 

cables were subject to self-criticism in the work of Dieste (ANDERSON, 2004), like that of Torroja (1967), whom considered them not 

elegant. Larrambebere and Pedreschi (2004) emphasize that his latter discontinuous gaussian vaults, Dieste opted to hide these 

cables, like in the case of the Ginásio do Colégio Don Bosco, within the vault surface (Figure 1.53-d).  

As will be shown in the section 2.1. The obtention of the original drawings and in-situ visitations, there were obtained 

construction drawings from the straight edge beams (Figure 1.54) and curvilinear beams (1.55) from which departed the discontinuous 

and continuous  gaussian vaults. Therefore. It was not detected in the state of the art a technical analysis regarding this particular 

detail of Dieste’s design solution.  

Figure 1.54 shows the straight edge beam from Deposito Portuário de Montevideo, in a way that it is noticeable the sidewalls 

were thickened by reinforced concrete in order to support the new coming gaussian vaults.  In Igreja de Atlantida (Figure 1.55), the 

curvilinear edge beams were executed with prestressing cables to deal with horizontal thrust issues, but those were contained within 

the continuous gaussian vaults undulation valleys that compose the roof geometry (MEC, 2017).  

Regarding the lighting in the space generated by the discontinuous Gaussian vaults, Larrambebere and Pedreschi (2004) 

establish that the level difference between the initial catenary (Figure 1.56 – red) and the final catenary (Figure 1.56 – blue) of each 

structural module allows for the possibility of natural lighting in the ways of an industrial shed.  
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(Above) Figure 1.54. Detail of the straight edge beams of the discontinuous 
gaussian vault in the Depósito Portuário de Montevideo.    
Source: DIESTE & MONTAÑEZ. 1 technique draw. 2017. 
 
(Below) Figure 1.55. Detail of the curvilinear edge beam in the continuous 
gaussian vaults in the Igreja de Cristo Obrero.    
Source: DIESTE & MONTAÑEZ. 1 technique draw. 2017.  
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Figure 1.56. Transverse section of the discontinuous gaussian vault: the height difference between the initial catenary (red) and final catenary (blue) enabled 
openings. 
Source: ACERVO DIESTE. 1 drawing. 1979 
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Still, according to Dieste & Montañez (1991), the gaussian vaults thermic transmission coefficient is 2 cal /m2.h.C, annulled the 

solar radiation coming from the white paint. Analogously, Carvalho (2004) suggests that the gaussian vaults with 13 cm thickness 

had thermic isolation equivalent to that of a reinforced concrete slab with a 30 cm thickness. However, the state-of-the-art did not 

indicate the existence of an analysis regarding the illuminance index created by the Discontinuous gaussian vaults geometry on its 

interior spaces. 
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1.6. – Creativity and the structural artists  

  

This section aims to establish the state-of-the-art in the design process of Eladio Dieste’s discontinuous Gaussian vaults, and 

concomitantly, delineating differentials in the design process of the engineer Eladio Dieste, situating his persona amongst other 

prominent acting engineers in the field of structural conception and construction of structural surfaces in the twentieth century. Another 

important contribution from this section is the establishment of analogous concepts to the notion of creativity within the architectural 

design process, thoroughly established within the state-of-the-art of the field. 

Stanford Anderson (2004), in his article Dance without Effort or Fatigue: The Architecture of Eladio Dieste, analyzes the 

reasoning behind the notion of why the structural typologies of Eladio Dieste can be considered innovations in the field of structural 

conception. Anderson (2004) considers gaussian vaults (continuous and discontinuous) a relevant structural innovation because of 

the listed aspects below. However, the notion of gaussian vaults in the description below suggests that Anderson (2004) considers 

the openings as a dominant, or maybe mandatory, gaussian vaults trait:  

• The Dieste Gaussian vaults conciliate small section increases and considerable resistance increases due to its arrangement 

in sequential modules: Barrel vaults are not suitable for bigger spans because of their bigger height, but long-span thinner 

vaults with low heights succumb to buckling and lose stability.  

• Tridimensional curvature as a mechanism to avoid the buckling. 

• Transverse section in an “S” shape (Figure 1.56), has a shorter edge, being one lower and flatter than the other. The resulting 

curvature makes room for sky openings, considering that the edge beams need to absorb horizontal thrust. These horizontal 

thrust loads initially were absorbed with tension cables, but these cables never aesthetically satisfied Dieste, and were hidden 

in posterior designs. (ANDERSON, 2004).  
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As already discussed in sections 1.3. – Dedicated works about Eladio Dieste and 1.5. – Structural typologies: the Gaussian 

vaults, the undulation in the sequential modules of the gaussian vaults transverse sections operates in a way to control the inertia 

momentum in the section (Figure 1.56), and along with the longitudinal catenary curvature also manage to tackle the buckling question 

(TORRECILLAS, 1996). This “S” transverse section represents a structural conception which indicates a consciousness of  form from  

engineer Eladio Dieste: “[...] [I am an engineer] that found myself creating architecture in the process of designing sheds, even though 

it is was not my main goal. [...] I also found an innate consciousness of the form, and when confronting this form awareness, discovered 

that this helped me to solve structural problems.” (DIESTE, 1980, p. 45). 

To Anderson (2004), Dieste’s form awareness led him to the “S” shaped gaussian vault transverse section. This form 

awareness made him rejects two-dimensional structural solutions such as ribs and arcs, because they accumulated matter instead 

of achieving structural efficiency. Anderson (2004) also emphasized that was because of the “S” shaped traversals sections, instead 

of their thickness, that Dieste managed to overcome such big spans with gaussian vaults.  Curiously, the writings of Dieste in both 

Carbonell (1987) and Torrecillas (1996) do not detail the origin of this “s” shaped form in the gaussian vaults’ transverse section. 

Thus, the determination of the geometric matrix of these transverse sections constitutes one of the main objectives of this doctoral 

thesis, and a central element of the verification of its guiding hypothesis. 

When mentioning the Gaussian vaults, Larrambebere and Pedreschi (2004) corroborates with the fact that this structural 

typology constitutes the “purest expression of a structural surface and Dieste’s wish to ´resist through form´” (2004, p. 144). These 

authors point out the way that Dieste avoided an theoretical approach in the resolution of his design problems, because if he had 

recurred to proven geometrical solutions, he would hardly be able to create innovative forms.  
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Anderson (2004) points that the innate form awareness in Dieste’s designs gave the Uruguayan engineer’s work both in the 

architectural and structural quality, with magnified merits if considering the risks undertaken when dealing with constructive and 

technical innovations.  Anderson (2004) exalts Dieste’s structural fidelity contrasting his work to arbitrarily formalist architecture. 

 
It is known that there are buildings that have technique quality but are not architecture. Moreover, there are buildings with undeniable 
architectural quality, but that are fragile under the technical and tectonic point of view. There is a special place for the technically well 
solved buildings that reaches the highest tectonics standards, and because of that they deserve to be recognized as a good 
architecture; this became truer when the designers of these buildings bear inherent technical and tectonic risks. His [Eladio Dieste] 
works are no different; they are designs where structure is also the building form and the space delimiter (ANDERSON, 2004, p. 34,). 
 

 

Furthermore, Waisman (TORRECILLAS, 1996) affirms that both geometry and arbitrary drawings are not a determinant 

element in the result of the Eladio Dieste’s design, but that structural behavior would be a priority. However, Dieste’s writing in 

Torrecillas (1996) suggests that the aesthetic harmony is also important to his deigns, and that would be the resulting of a deep 

knowledge of geometry and structural systems.  

A more specific beacon of Eladio Dieste´s design contributions could be harness by evoking the article Intuition and the Springs 

of Structural Invention from Rowland Mainstone (1999), a consecrated theoretical reference in the field of structural history. Mainstone 

(1999) identifies that there are three forms of intuition that corroborate to produce and develop new structural forms: structural behavior 

intuition, structural acting and structural adequacy.  

 

 

 



533 
 

Intuição de comportamento estrutural: uma consciência espacial da estabilidade e geometria das estruturas, e uma sensibilidade para 
a natureza do caminhamento de forças nas estruturas; uma consciência estrutural física e muscular. 
Intuição de ação estrutural: um panorama mais refinado do comportamento estrutural, calcado na base de análise matemática das 
estruturas; a descrição do comportamento estrutural em um viés quantitativo, de forças e momentos, tensões e carregamentos.  
Intuição de adequação estrutural: uma visão quase-empírica das estruturas baseada em experiência e prática. (MAINSTONE, 1999, 
p. 17, tradução nossa). 

 

According to Mainstone (1999), the structural adequacy and behavior intuitions predominated in the period he calls “pre-

scientific”. Thus, concomitant developments in structural calculus in the eighteenth century matched the advent and improvement of 

the constructive parameters of reinforced concrete, steel, and glass production made structural acting intuition dominant. 

The dominance of this quantitative reasoning is reflected not only in Bechthold (2008), but in Remo Pedreschi’s and Gonzalo 

Larrambebere’s writings in Technology and Innovation in the Works of Eladio Dieste (2004), where it becomes established that the 

structural conception has as its main obstacle, the f development of form without an established quantitative verification paradigm: 

“[...] Nowadays engineers get absorbed in the calculus method and don´t develop their structural behavior intuition. The reluctance to 

not depend on structural intuition means that the development of new shell typologies is stuck: engineers were not aiming to design 

structures for which there was no established calculus method.” (PEDRESCHI, LARRAMBEBERE, 2004, In: ANDERSON, 2004, p. 

138,).  

Jorg Schlaich (apud BECHTHOLD, 2008), prominent contemporary structural engineer, affirmed that architects and engineers 

became lazy to design and build shells. Therefore, the development of new forms is being retaken because of the advances in 

constructive materials and structural analysis software, mostly because of the fact that  “[...] the twenty-first century needs a new 

language for structural surfaces, for membranes and rigid structures.” (BECHTHOLD, 2008, p. 2). To Greg Lynn (1998), the genesis 

of the new form is obtained through continuous curvature. According to Bechthold (2008) Dieste in fact created a new formal and 
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structural typology though the undulation of his vaults sections’ until reaching the gaussian vault itself, but this curvature seems to be 

the result of a quest of stability through form, instead of a pure quest for form.  

Pedreschi and Larrambebere (2004) suggests that Eladio Dieste was a detainer of three types of structural intuition listed by 

Mainstone (1999). This structural intuition enable to create the gaussian and self-supporting vaults structural variations. Moreover, 

Dieste demonstrated the behavior structural intuition because of he manner in which he managed the catenaries in the gaussian and 

self-supporting vaults, demonstrating sensitivity and structural awareness. Dieste´s structural lightness used was interpreted by these 

Pedreschi and Larrambebere (2004) as a proof of his acting intuition and structural adequacy, as this lightness was only reached by  

mathematical behavior analysis and validating experimentations in the construction site. Pedreschi and Larrambebere (2004) extend 

the structural intuition premises from Mainstone (1999) and affirm that Dieste also acquired “constructive intuition”, which allowed him 

to notice the possibility of form development through the domination of his constructive process. 

To situate Eladio Dieste among the architects and engineers that contributed to the structural design in the structural surfaces, 

is necessary to recognize that the emergence of the Gaussian vaults occurred after half-a-century of experimentations with rigid 

structured surfaces, of simple and double curvature, in the end of XIX century and the first half of the XX century (BECHTHOLD, 

2008). Therefore, given their dependency on form, the structural surfaces’ development as whole is intrinsically connected to the 

development of form, in a way to ground the mechanic geometry behavior (BECHTHOLD, 2008; SCHODEK, 2014). To eliminate any 

confusion during this section, it is also important to highlight that within the consulted literature regarding structural systems, the shell 

term is widely used to refer to the structured typology group inside to what Schodek (2014) classifies as rigid structural surfaces.  

The determination of the structural engineers and architects that contributed the most to the conception of structural surfaces 

raises a question about to what constitutes structural conception what makes it have quality. By this bias it is necessary to resort to 

the civil engineer and historian David Billington (1985), whom in The Tower and the Bridge establishes the concept of the structural 



535 
 

artist. According to Billington (1985), the best structure creators are the structural artists, because they developing structures as a 

works of art through efficiency, economy and construction elegance.  

According to Billington (1985), the main structural artists are John Roebbling (1806-1869), because of his contributions 

pertaining to suspension bridges contributions; Gustave Eiffel (1832-1923), and of his contribution regarding metallic structures; and 

Robert Maillart (1872-1940), because of his explorations in reinforced concrete. John Ochsendorf (2004), another prominent 

researcher about structural artists and in the civil engineers, goes beyond and highlights that these structural artists are characterized 

also by the absolute domain of their respective constructive techniques, as well as the perception that the design process is untimely 

connected to the structural conception. This total control of the constructive process has permitted to take materials to their limits, 

and to charge a smaller price than their competitors.  

In Eladio Dieste as Structural Artist, John Ochsendorf (2004) elevates Eladio Dieste to a structural artist because of his   

development of economic structures, static efficiency, and elegance in reinforced masonry in the same way as the canonic engineers 

quoted above made with their respective constructive media of preference. Ochsendorf (2004) also emphasizes that a point that 

stands out amongst these engineers is that they had they own practice, just like Dieste. 

Ochsendorf (2004) also affirms that these structural artists conducted their design careers in marginal locations comparing to 

the economic and cultural epicenters of their time, and as such had a belated acknowledgement by their peers. Leonardo Benevolo 

(2006) in História da Arquitetura Moderna suggest that these structural innovations had only occurred in these remote locations, like 

Switzerland in the case of Maillart, because of the absence of a pressure linked to a classic building tradition.  

A self-critic of their own designs, and an incessant search for the improvement of their structural conception in an economic 

and aesthetic ambit, is also a structural artists’ trademark (BILLINGTON, 1985). In an interview to Damián Bayón and Paolo Gasperini 

(1979), Dieste demonstrated his self-criticism regarding his structural conceptions: “[...] one thing that the spirit realizes about the 
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form is the appropriated or inappropriate way it deals with its loads. In other words, the spirit is deeply sensitive to the fact of knowing 

if the form is structurally sound.” (DIESTE apud BAYÓN, GASPERINI, 1979, p. 210-211, our translation). 

According to Ochsendorf (2004), Eladio Dieste demonstrated all of these features, because he  owned a construction company, 

demonstrated total acknowledgement of a constructive technique, and took it to its economical and static limits (TORRECILLAS, 

1996), without giving up aesthetics. Therefore, the ostracism in which his work is placed is paradoxical to his importance and 

contributions as a structural artist as described by Ochsendorf (2004).  

In Eladio Dieste As Structural Artist, John Ochsendorf (2004) emphasizes the weight of Eladio Dieste’s contributions in the 

reinforced masonry, saying that Dieste’s calculation methods are as important as the Guastavinos’ patents and graphic-analytical 

design methods; comparing Dieste’s designs to the form and structural conception explorations in reinforced masonry and reinforced 

concrete by Eduardo Torroja; associating his gaussian vaults and self-awareness regarding horizontal thrusts with the slender roof 

solutions from Freyssinet; comparing the aesthetic appeal resulting from the form awareness of Dieste’s self-supporting vaults to the 

bridges and roofs from Maillart.  

Ochsendorf (2004) suggests that amongst the most conspicuous structural artists, maybe Eladio Dieste presents a higher 

resemblance with Eduardo Torroja, mostly due to the fact that both conducted experimentations of reinforced masonry shells in the 

50´s. However, the adoption of this constructive technique by Torroja and Dieste began with their contact with more experienced 

engineers which had already explored reinforced masonry both in the end of the XIX century and in the beginning of the XX century.

According to Ochsendorf (2010), the Guastavinos managed to offer big span roofs cheaper that their competition at the time 

(Figure 1.57) mainly because they detained expertise in their preferred constructive technique. Anderson (2004) emphasizes that the 

European vaults (Figure 1.57-a) needed a broad wood scaffolding, whereas middle eastern vaults (Figure 1.57-b) needed  a 
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considerably bigger blocks and had much sharper amplitudes. Nonetheless, the Catalan vaults (1.57-c) resisted only by its forms, as 

objectified by Dieste,  

The Guastavinos organized themselves in a construction company specialized in masonry vaults, with patented structural 

solutions (Figure 1.58). Consequently, the Guastavino disseminated the Catalan vaults in Europe and United States at the end of the 

nineteenth century and in the beginning of the twentieth century, taking the technique to the reach of prominent engineering and 

architecture figures such as Eduardo Torroja and Le Corbusier (OCHSENDORF, 2010).  According to Bechthold (2008), Antoni 

Gaudi’s to the Batlo Company in Barcelona, designed by Rafael Guastavino, had a strong influence in his adoption of the inverted 

catenary matrix in latter designs.  

The Guastavinos’ attribution of the first revolution in reinforced masonry by Allen (2004) was already discussed in the section 

1.1. – Modern Architecture: prior and notable engineers, and tackled the manner in which reinforced masonry was systematized as a 

construction technique due to their graphic-analysis methods.  

In this section is important to emphasize the way that Allen 

(2004) places Eladio Dieste as responsible for the second 

revolution in reinforced masonry, promoting a new 

systematization of the technique by means of his calculation 

methods for reinforced masonry. 

 

 
 
a                     b                                    c 
 
Figure 1.57. Typological Vaults Variations: (a) European vault; (b) Middle 
East vault; and(c) Catalan vault,  
Source: OCHSENDORF, 2010, p. 21. 
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Although Torroja is far more known because of his 

designs in reinforced concrete (ADDIS, 2007), Ochsendorf 

(2004) suggests that his explorations in reinforced masonry 

shells in the 50s were similar to Dieste’s for having 

Guastavino’s Catalan vaults as a common springing point. 

 

 
Figure 1.58. Sample of the constructive details of masonry vaults from the  
R. Guastavino Company Catalog. 
Source: GUASTAVINO, R. 1 drawing. 1931. In: OCHSENDORF, J. 
Guastavino Vaulting: The Art of Structural Tile, 2010, p. 163. 
 
 

Torroja (1960) recognized the need to explore masonry 

vaults because of his national origins and the fact that their 

masters seemed forgotten. As for Dieste, the contact with 

reinforced masonry came through collaboration with Catalonian 

architect Antoni Bonet (PABLO BONTA, 1963). Bonet 

collaborated with Le Corbusier and Josep Lluis Sert in the 30´s (OCHSENDORF, 2004), who started to look carefully to the Catalan 

vaults from Antoni Gaudi in the end of the 20´s. As stated in section 1.1. – Modern Architecture: prior and notable engineers, Bonet 

collaborated with Dieste in the Berlingieri residence design, located in the Uruguayan coastal area of Punta Ballena in 1946 (Figure 
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1.59). This design was the first design occurrence of reinforced masonry vault conceived by Eladio Dieste (TORRECILLAS, 1996). 

This incursion marks the rebirth of a constructive technique, Dieste’s reinforced masonry, and the beginning of Dieste´s 

experimentations with more complex geometries within structural surfaces (PABLO BONTA, 1963).

   
a            b 
Figure 1.59. (a) Take of the bedrooms in the Casa Berlingieri and the architectural model of the parted (b). 
Source: (a) PERICCHI, C. C., 1 photographia. 20__. PROYECTO ELADIO DIESTE. Available in: <https://diesteedu.wixsite.com/proyectodieste/casa-
berlinghieri>. Access in: 10 nov. 2019. (b) História en obres. Available in: <http://www.historiaenobres.net/ficha.php?idioma=es&id=299>. Access in: 10 nov. 
2019.  

 

Ochsendorf (2004) is the only author to tackle the Berlingieri residence vaults of the grounds of their geometry, marking this 

design as the beginning of Dieste´s search for material economy and structural efficiency. Ochsendorf (2004) also suggests that 

Dieste´s objective in Berlingieri was not aesthetic, but structural efficiency. Dieste´s latter trajectory marks the aesthetic difficulties 

which was presented upon structural design: “The resistance virtues that we are searching for depends upon form. It is because they 

https://diesteedu.wixsite.com/proyectodieste/casa-berlinghieri
https://diesteedu.wixsite.com/proyectodieste/casa-berlinghieri
http://www.historiaenobres.net/ficha.php?idioma=es&id=299
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are stable, not only because of material accumulation that they are beautiful [...] there are nothing more noble and elegant from an 

intellectual point of view that to obtain resistance through form”. (DIESTE, 1980, p. 84-93.). 

According to Bechthold (2008), the domes and vaults from antiquity were built in stone, burnt adobe, ice and others materials. 

The Rome Pantheon was built between 118 d.C. and 126 d.C. with a 43,5 meters span, and with a crest thickness of 1,2 m, and a 

basis thickness of 6 meters in order to withstand horizontal thrust. Torroja built the Hipódromo de Zarzuela (Figure 1.60 a-b) in 1934 

with a span of 47,5 m and only 9 cm of thickness. The chronological distance between the remote Pantheon  and the Hipódromo of 

Torroja can appear to be an absurd comparison, but the Pantheon span was only structurally surpassed in 1913, by the Century Hall 

dome in Breslau, Germany (ADDIS, 2007). Notwithstanding the importance of his designs, Torroja is not mentioned in modern 

architecture cannons such as Frampton (2015) and Benevolo (1996). 

Therefore, Joaquin Antuña Bernardo, in Las estructuras de edificación de Eduardo Torroja (2002), suggests that the initial 

experimentations from Eladio Dieste could have very well influenced the Spanish engineer’s experimentations with reinforced 

masonry. According to Ochsendorf (2004), Torroja used reinforced masonry as an economic alternative for reinforced concrete 

because of the lesser formwork demand. Bechthold (2008) corroborates with this statement when suggesting that, after visiting South 

America in 1952 (BERNARDO, 2002), Torroja designed and built the church of Pont du Suert (Figure 1.60-c), in the city with the same 

name in the Catalan Perineum region, with elements in reinforced masonry. Bechthold (2008) emphasizes that it was in the 40s that 

Torroja began to structurally explore shells in churches, expositive areas, schools and sports facilities.  

According to Ochsendorf (2004), in both Cristo Obrero, in Atlântida (Figure 1.60-d), from Dieste, and , Pont du Suert (Figure 

1.60-c), were built with reinforced masonry due to low budget implied in a remote church’s construction. Ochsendorf (2004) suggests 

that both engineers used wall curvature to decrease the material quantity and enhance the structure’s rigidity, piercing the masonry 

walls with glass to allow natural lightning in its interiors.  
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a                                                                b                                                                 c                                                             d            
Figure 1.60. (a) Roof module test of Hipódromo de Zarzuela, in Madrid, and the complex today (b); (c) Igreja de Pont du Suert and (d) Igreja de Cristo Obrero.  
Source: (a) BECHTHOLD, 2008, p. 37; (b) OPEN HOUSE MADRID. Available in: < https://www.openhousemadrid.org/index.php/edificios/hipodromo-de-la-

zarzuela/>. Access in: 10 nov. 2019; STRUCTURAE. Available in: <https://structurae.net/structures/pont-de-suert-church>. Access in: 16 mai. 2018; (d) 

MELACHOS, F., C. 1 photography. 2017 
 

      
a                                                                                    b                                                                    c 
Figure 1.61. (a) Repair train shed in Paris, 1927; (b) Hangar to Zepelins in Orly, 1921; (c) Ernesto de Leon Stadium, in Durazno, Uruguay, 1975. 

Source: (a) COLUMBIA. Disponível em: <http://www.columbia.edu/cu/gsapp/BT/BSI/SHELL_MS/img0031.jpg>. Access in: 16 mai. 2018; (b) ARQUISCOPIO. 

Available in: < http://arquiscopio.com/archivo/2013/02/02/hangares-para-dirigibles-de-orly/?lang=en>. Access in: 16 mai. 2018; (c) MELACHOS, F. 

1photography. 2017. 
 

However, Ochsendorf (2004) points out that Torroja did not make the bricks visible in Pont du Sert, which was a standard to 

Dieste.  The author arguments that this could be so because the economic reality from Dieste in Cristo Obrero should be considerably 
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more limited than the Torroja in the Pont du Sert. Alluding to Billington (1985), bigger economic limitations lead to more innovative 

forms, such as in Atlántida, which even though used less material, created a much more aesthetically exciting design.  

A parallel of Dieste with (BILLINGTON, 1985) Eugéne Freyssinet (1879-1962) is also important to place the Uruguayan 

engineer among these engineers that contributed to the structural conception of structural surfaces. Frampton (2015) suggests that 

the greatest engineering building expression contributions in the first decades of the XX century were mostly a responsibility of Robert 

Maillart. Benevolo (1996) doesn´t get to mention Freyssinet in his extensive explorations about the technical advances that preceded 

and accompanied the early days of modern architecture, but Banham (1960) remembers that Freyssinet was the professor of Auguste 

Perret and Tony Garnier. According to Ochsendorf (2014), Freyssinet’s main contributions to the field of structural engineering in the 

XX century were the invention of Pretensioning techniques for reinforced concrete and the design thin shells in reinforced concrete. 

Frampton (2015) emphasizes that after Freyssinet’s experimentation with the Pretensioning, its commercial dissemination became 

viable. 

According to Bechthold (2008), the most notorious Eugéne Freyssinet´s designs were the Oficina de Reparo de Trens in Paris 

(1927) (Figure 1.61-a), and the Hangar to zeppelins of Orly in 1921 (Figure 1.61-b). The Oficina de Trens (Figure 1.61-a) illustrates 

some of main Freyssinet´s contributions to the field of structural conception in terms of structural surfaces (Bechthold, 2008). Hangar 

of Orly (1.61-b) is contrasted with one of the most daring of Freyssinet’s experimentations with roof vaults in reinforced concrete, 

where the material consumption was reduced through the using of repeated formwork (Bechthold, 2008).  

In Figure 1.61 a-b, Ochsendorf (2014) suggest that the geometrical matrix from Freyssinet’s shells were catenary arches, just 

as well as the Dieste’s discontinuous gaussian vaults such as in the Estádio Ernesto de Leon (Figure 1.61-c). Also, both Dieste and 

Freyssinet uses the cables to tackle horizontal thrusts, one of the main obstacles for the design and construction of thin shell structures 

(TORRECILLAS, 1996). However, the using of these tensioning cables winded up polluting the formal purity of the resulting interior 
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spaces. According to Billington (1985), the usage of this “external” equipment operated against the inclusion of Freyssinet as a 

structural artist. Though it is valid to point out that both engineers aimed to continuously improve their structural solution, 

demonstrating concerns in creating a society preoccupied with “[…] form simplification and material economy”.” (FREYSSINET, 1966, 

p. 18).  

According to Billington (1985), perhaps Robert Mayllart was the main structural artist of all time. If we take into account his 

bridge designs with reinforced concrete, where he reached new forms and conceived one of the earliest of concrete slabs in the 

bridge of Schwandlbach-Brucke, in Berne, 1933 (Figure 1.62-a) (GIEDION, 1944). Mayllart also reached to new forms to his roofs, 

as can be seen in the Cement Hall at the National exposition in Zurich in 1939 (Figure 1.62-b), but his most notable structural 

contributions is the manner in which his formal solutions transgressed the formal vocabulary of his time, and thus received heavy 

criticism (OCHSENDORF, 2004). However, in the Cement Hall, Maillart conceived a roof structure where all the constructive elements 

were essentials in a structural point of view. (ANDERSON, 2004). Maillart certainly is the structural artist of the first half of the XX 

century with the most presence in Frampton (2015), where his reinforced concrete arc bridges were celebrated as emissaries of his 

preferred constructive technique. 

Giedion (1944) including can be considered one of the precursors of Billington’s concept (1985) of structural artists, alluding 

the formal purity of Maillart, derived from an incessant search for structural efficiency and formal elegance, to the work of modern 

paintings as Manet, Cézanne and Matisse. Giedion (1944) refers to the Maillart Cement Pavilion (Figure 1.60-b) as a true piece of 

art: “[only] in the hands of a great engineer, this pavilion, conceived to combine resistance with the most light possible, becoming the 

only art design” (GIEDION, 1944, p. 473.)  
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a                                                                                b                                                                              c 
Figure 1.60.: (a) Schwandlbach-Brucke Bridge, in Berne, from 1933; (b) Cement Hall roof by Maillart, to the National Zurich Exposition from 1939; (c) 
Agroindustrias Massaro, Canelones u, 1976-1980. 
Source: (a) PERSPECTIVES ON THE EVOLUTION OF STRUCUTRES. Available in: 
<http://www.ce.jhu.edu/perspectives/protected/ids/Buildings/Schwandbach%20Bridge/main.jpg>. Access in: 16 mai. 2018; (b) ANDERSON, 2004, p. 101; (c) 
ANDERSON, 2004, p. 104.

 

However, Benevolo (1996) recognized the creations and contributions of Maillart in his field, suggesting that maybe this could 

have been the engineer of the first decades of the TWENTIETH century to use reinforced concrete as according to its nature instead 

of just a more effective substitute for stone and wood. Therefore, this author scorns Giedion (1944) allusions for Maillart as 

inconclusive. However, Benevolo (1996), and Giedion (1944) refer to Maillart´s designs as conditioned to the legacy of Auguste 

Perret’s pioneering experiences in reinforced concrete (PICON, 1992). 

In the case of Pavilhão de Cimento (Figure 1.60-b), Ochsendorf (2004) affirms that the structure is expressive and integrated 

as in the all of Dieste’s designs. The author also emphasizes that horizontal thrust is absorbed by the laterals tabs and helped by the 

central footbridge, which is used as tensioned element between the roof sides. These elements, as well as the vault height and the 
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parabolic geometric matrix, make the supports small and harmonized with the rest of the structure. However, the same height and 

the lack of Pretensioning demands the presence of ribs in order to assure rigidity.  

Eladio Dieste probably was in contact with Maillart design’s because of the similar time frame (Maillart was deceased in 1941), 

but according to Ochsendorf (2004), there is no mention of the Maillart Cement pavilion in Dieste’s writings. The explorations about 

Dieste in this doctoral thesis did not come across with allusions towards Maillard. However, Ochsendorf (2004) presents a 

considerable formal resemblance between this particular Maillart pavilion and the structural typology that Dieste named as self-

supporting vaults (TORRECILLAS, 1996), which can be verified in the sheds of Massaro Industries (Figure 2.19), designed and built 

by Dieste in 1980: 

Da mesma maneira que as cascas finas de Maillart, as estruturas [abóbadas autoportantes] de Dieste são abóbadas cilíndricas que 
agem tanto como casca fina quanto viga em balanço. Em cada extremidade, o empuxo da abóbada é resistido por uma viga de borda 
horizontal, apoiada por um pilar de concreto armado de configuração triangular. Ambos os projetistas reduziram a área dos elementos 
horizontais para fazer a viga horizontal mais eficientes [...] ambos os projetistas usaram formas estruturais para suas abóbadas: as 
abóbadas de Dieste de forma catenária em sua seção transversal, enquanto que as abóbadas de Maillart, mas se assemelham a uma 
parábola, que se estreita rumo ao balanço. (OCHSENDORF, 2004, p. 101, tradução nossa). 

 

 

Ochsendorf (2004) still suggests that the supports are better integrated within the roof in Maillart’s design, affirming that Dieste´s 

triangular supports are too robust. However, this author conciliates the design guidelines of the designers affirming that the search 

for an aesthetic ideal is undeniable the end of the design process of both engineers, without hindering to their technical objectives. 

Torrecillas (1996) emphasizes that: “[...] only the essential has a place in Dieste’s designs” (1996, p. 15), and the same can be said 

about Maillart. 

According to John Chilton, in Heinz Insler (2000), Heinz Isler conceived some of the most impactful thin shells in reinforced 

concrete of the second half of the TWENTIETH century. According to Billington (1985), Maillart created his shells in a slender way 
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through the inversion of the tensioned membranes, creating a purely compressed roofs only concerned with verticals loads. According 

to Bechthold (2008), Maillart conducted the transition to shell design maturity in the 40s and 50s. Isler, thus consolidated himself 

among equally impactful contemporary figures such as Pier Luigi Nervi, Nicolas Esquillan, and Felix Candela: 

 
A maturidade da arquitetura de cascas está muito bem documentada no trabalho de Felix Candela (México e EUA, 1910-97), Pier 
Luigi Nervi na Itália, Nicolas Esquillan na Franca e Heinz Isler na Suíça. Trabalhando em contextos econômicos e culturais diferentes 
e influenciados por tradições construtivas locais, cada um desenvolveu sua própria abordagem para a arquitetura de cascas. Outros 
importantes projetistas de cascas incluem Ulrich Munther, na antiga Alemanha Oriental, Heinz Hossdorf na Suíça, Mario Salvadori, 
Amman & Whitney e Paul Weidlinger, todos nos EUA. Obviamente, há muitos outros que também contribuíram com obras 
significantes. (BECHTHOLD, 2008, p. 38, tradução nossa).  

 

According to Ochsendorf (2004), just like all the others structural artists, Isler had his own office and utmost contact with local 

builders, in a way that his generation of new forms is directly connected to the economic limitations in his constructive scope. One of 

the most emblematic roofs from Isler certainly is his Heimberg Tennis Center, built in Switzerland in 1979 (Figure 1.61-a), where 

Ochsendorf (2004) emphasizes this roof results from the inversion of the tensioned membranes, producing a roof that needs to worry 

only about pure compression. 

Is also important to emphasize that Ochsendorf (2004) points out that the Isler’s formal repertoire is similar to Eladio Dieste, 

as can be seen in Isler’s Tennis center (Figure 2.20-a), Silo CADYL, designed in Young, Uruguay, by Eladio Dieste between 1976-

1978 (Figure 2.20-b) had as their main concerns the horizontal loads from the grains, in a way that the formal solution resulted of the 

curling of these edges stiffing the whole structure. Ochsendorf (2004) still emphasizes the way that both designs sought for the 

economy of materials by the reuse of formwork. 
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However, in Eladio Dieste as a Structural Artist, Ochsendorf (2004) does not establishes parallels between Eladio Dieste and 

Felix Candela, Pier Luigi Nervi and Frei Otto as structural artists. These engineers, among Isler are considered by Bechthold (2008) 

and Schodek (2014) as prominent figures in shell structural typologies’ consolidation in the second half of the twentieth century. 

Although not the first to use reinforced concrete hyperbolic paraboloids in structural conception, the Spanish, Felix Candela  

(1910-1997), certainly took them to another level with the amazing typological variations (ALANIS, 2010). Bechthold (2008) suggests 

that Mexico’s local constructive context favored these shells because of the large offer and lower cost of labor. Among his most 

conspicuous designs is Los Manantiales restaurant, from 1958 (Figure 1.62-a), and the Cosmic Pavilion, from 1952 (Figure 1.62-b). 

According to Bechthold (2008), in the Cosmic Pavilion, Candela negotiates 10 meters of span with a thickness of 1,5 centimeters 

through a hyperbolic matrix, mainly to not interfere with the measurement of the neutron rays inside the building. 

    
a                                                                        b 
Figure 1.61: (a) Heimberg Tennis Center, designed in 1979; (b) Silo CADYL 
in Young, designed between 1976-1978. 
Source: ANDERSON, 2004, p. 101. (b) ANDERSON, 2004, p. 134. 
 

    
a                                                                 b 

 
Figure 1.62: (a) Los Manantiales restaurant, Mexico City, 1968; (b) Cosmic 
Thunder Pavilion in Mexico University, Mexico City, 1952. 
Source: (a) ARCHDAILY. Available in: 
<https://www.archdaily.com/496202/ad-classics-los-manantiales-felix-
candela>. Access in: 18 mai. 2018; (b) ARCHDAILY. Available in: < 
https://www.archdaily.com/158000/ad-classics-cosmic-rays-pavilion-felix-
candela>. Access in: 18 mai. 2018. 

https://www.archdaily.com/496202/ad-classics-los-manantiales-felix-candela
https://www.archdaily.com/496202/ad-classics-los-manantiales-felix-candela
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In his article Divagaciones Estructurales en torno al estilo (1953), Felix Candela starts with the principle that the architect would 

be responsible for the invention of form while the engineer is responsible for the materials and mechanical aspects of these forms. In 

an analogous way, Aslans (2010) reiterates that the aesthetic issue was always staring point in his production, making his structural 

conceptions a real vector of architectural expression. 

Candela (1953) suggests that the 50´s aesthetic should be modeled by reinforced concrete structure because they allow an 

architectural conception from its structural counterparts, once that “[...] the evidence of structural function depends on its form.” 

(CANDELA, 1953, p. 31). Still according to Candela (1955), this absence of aesthetic refinement already sowed collaterals effects 

closer to his reality: “the obsession for murals is justified by an intention to compensate the almost total lack of expression of 

contemporary architecture.” (CANDELA, 1955, p. 28). According to Bechthold (2008), the soft curvature in the roof of Candela’s 

building allowed the usage of planar wooden formwork in his constructions, fomenting his ideals of  constructive rationalization and 

establishing the grounding for future experimentations with double curvature ruled surfaces.

As previously discussed, Bechthold (2008) included the Italian engineer Pier Luigi Nervi (1891- 1979) among the architects 

and engineers that consolidated these shells’ mature phase in the second half of the twentieth century.  However, there were not 

detected mentions about his inclusion as a structural artist in the consulted bibliography, as well as parallels regarding Nervi’s and 

Dieste’s structural conceptions. 

Bechthold (2008), for example, suggests that Nervi’s solutions consider more form and their constructive logic than their static 

necessities. Leonardo Benevolo, in History of the Modern Architecture (1996), claimed that Nervi may have developed richer structural 

conceptions than Maillart if it were not for heavy pressure of the Italian classic formal repertoire. However, Pier Luigi Nervi himself 

confronts this postulate, suggesting that the conception of his Palace of Desportos (Figure 1.63), one of this more iconic designs, built 

in Rome between 1958 and 1959, in fact prioritizes static demands over aesthetic concerns: 
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A estrutura está determinada por exigências estáticas e funcionais. Assim, o impulso horizontal da cúpula esta dirigido, em sucessivas 
composições e em função das ações verticais (peso da cobertura anular e dos vários andares) aos fundamentos. Podemos notar, 
em particular, que os pilares da galeria perimetral de distribuição do público resultam inclinados exatamente segundo a resultante 
das forças que atuam sobre eles. (NERVI, 1961, p. 110, tradução nossa). 
 

Benevolo (1996) claims that Nervi’s formal repertoire is mostly purist, fundamenting himself in the anthologies regarding Nervi’s 

works, as Pier Luigi Nervi (1982) of Paolo Desideri, Pier Luigi Nervi Jr and Giuseppe Positano, as in Masters of World Architecture: 

Pier Luigi Nervi (1960) from Ada Louise Huxtable. However, this same analysis from his built designs, as well as his own writings like 

the abstract above express his concerns with the aesthetic appeal of his structural conceptions from the established measures 

established by Billington (1985) to the structural artists. Desideri et. al., 1982 affirming that Nervi presented a deep concern to design 

according to his country possibilities. This matured after his experiences in World War II in the Italian territory, where the absence of 

resources given origin to structural solutions treading on the form’s repetitions and the reduction of the necessity of shor ing and 

bracing.

 a   b  
 
Figure 1.63. (a) Desportos Palace, Rome, 1959; (b) Palazzetto dello Sport, Rome, 1957. 
Source: (a) ROME MUSEUM GUIDE. Available in : <http://www.romemuseumguide.com/pier-luigi-nervi-architecture-sport/Accesso em: 18 mai. 2018; (b) 
MELACHOS, F. C. 1 fotografia. 2019. 
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As it can be verified through the designs experiences previously discussed by Isler, Dieste and others structural artists, that 

shell design process in the 40s ,50s and 60s was mostly empirical and the calculation methods were developed according to necessity 

(BECHTHOLD, 2008). The knowledge of this period were grouped in references such as Theory of plates and shells from Stephen 

Timoshenko (1940), synthesized  in Portuguese in Cascas de Revolução (1957) from the  University Professor of the Escola 

Politécnica in São Paulo University Pedro B. J. Gavina.  

Bechthold (2008) advances and assures that the researches about the active surfaces and actives forms made in this period 

were more likely the first design investigations to combine theory and constructive experimentation. Frei Otto’s designs in his Institute 

of Lightweight Structures of Stuttgart in Germany certainly corroborates with this notion, and his results were published in Das 

hangede Dach (1954) and Forming Bubbles (1988).  

Otto’s legacy is very important to the structural conception of big span architectures. The roof design of the Munich Olympic 

complex in 1972 (Figure 1.64), conceived by Otto with the architect Gunther Bésnisch, constitutes a mark to membrane active form 

structures due to its unprecedented scale within the typology, as well as the consolidation of the membrane as a load bearing 

alternative instead of a mere façade material (OTTO, 1954).  

In accordance, Bechthold (2008) suggests that these typologies raised an stimulus for the advent of calculus platforms  and 

computational analysis of active surfaces. This author affirms that the complex geometry of these structures could only be 

comprehended through these inputs, and its comprehension is essential to the construction. Therefore, the advent of CAD software 

and CNC fabrication allowed the retaking of shell design in the 90s. As shall be observed in the following section 1.7. – Parametric 

Modelling, Bechthold (2008) establishes that these parametric modelling and digital fabrication tools constitute the state of the art of 

the conception of contemporary structural surfaces. 
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Figure 1.64. Munich Olympic Complex, Germany, 1972. 
Source: ARCHDAILY. 2018. Available in:  < https://images.adsttc.com/adbr001cdn.archdaily.net/wp-content 
/uploads/2012/02/1330103450_ad_classics_munich_olympic_stadium__frei_otto_gunther_bénisch_1297389372_olympic_munich_5.jpg>. Access in : 25 abr. 
2018. 
 

The association of the art with the structural conception also has other significant exponents. Siegfried Giedion, in Space, 

Time and Architecture (1944), makes a clear allusion to modern painters when analysing the bridges of Maillart. Heino Engel, In 

Structural Systems (2001), considers the structural conception as a real gesture of art: “in the structures is fundamental a proper 

form that redirect the acting forces, distributing them into little unit efforts through the surface. The developing of a proper form for 

the surface – the structural points of view, utility and aesthetic – is a creative act: is art. (ENGEL, 2001, p. 212).

https://images.adsttc.com/adbr001cdn.archdaily.net/wp-content
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However, it was not observed in the state-of-the-art of this research, the attribution of term artist to Eladio Dieste for creating 

new forms through intuition, previously obtained knowledge and creativity. Before moving forward with this discussion, it is necessary 

to establish what is known as creativity for this research and its interrelationship with the artistic acts.  

 Defining art is sufficiently complex for a doctoral thesis dedicated to the theme per se, considering the wide bibliography and 

centuries of debate about the topic. There are contrasting views about the topic. For example, Bruno Munari in Artist and Designer 

(2017) arguments that the difference between being an artist and a designer, is that designers use creativity to improve the life of 

people around them, with a function. Jorge Coli in his epic What is art (1981) assumes his inability to define the term in “clear and 

logical formula”, ensuring that what is important is “[...] having in mind that the status of art does not goes from an abstract, logic, or 

theoretical definition, of the concept, but from the attributions made by instruments from our culture, dignifying the objects in which 

they befall upon.” (COLI, J., 1981, p. 10-11). Coli (1981) also dissertates about architecture as art, because it is impossible to transfer 

a building to a museum, the difficulties in its full access, the hierarchy systems that defines an object or building as artistic, its 

temporality, the impossibility of its recovery to its original state as in the antique architectural designs, the necessity of its preservation 

regardless of its intrinsic authorial quality   

According to the Dictionary of Portuguese language Michaelis (2019), the term artists can be defined as: 

Sm+f [Substantivo masculino ou feminino com os seguintes significados:] 
 

7 Indivíduo que se dedica às artes ou faz delas meio de vida: ator, bailarino, cantor, desenhista, escritor, escultor, fotógrafo, 
gravurista, músico, pintor etc. 

8 O que revela sensibilidade artística ou gosto pelas artes. 
9 Pessoa envolvida nas atividades de criação e interpretação de obras teatrais, cinematográficas ou coreográficas, veiculadas em 

rádio, cinema, teatro, televisão ou circo. 
10 Pessoa dotada de habilidades ou particularidades físicas especiais e que se apresenta em circos, feiras, festivais etc. 
11 Pessoa exímia no desempenho de seu ofício; artífice. 
12 Operário ou artesão; obreiro. [...] 
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Adj m + f [adjetivo masculino e feminino com os seguintes significados:] 
 

1     Que tem sensibilidade artística ou gosto pela arte. 
2     Diz-se de pessoa talentosa, habilidosa, jeitosa. [...] (MICHAELIS. Disponível em: < http://michaelis.uol.com.br/busca?id=ZElb>. 
Accesso em: 24 jun. 2019. 

 

Considering the definitions above and the difficulty to define the concept of art, including Eladio Dieste as an artist, as done by 

Ochsendorf (2004), can be interpreted as a difficult and a subjective task. One more time, the universe about this debate is wide and 

moves away from the core discussions of this doctoral thesis, the geometry of discontinuous gaussian vaults design and built by 

Eladio Dieste. Stefania de Vincentis, for example, PhD student in Art History by the Università degli Studi di Ferrara, does not consider 

architecture as art, because as according to Munari (2017), the architectural design was made with a pre-conceived function (verbal 

information, 2019). The famous architect Phillip Johnson was attributed by iconic phrases as “architecture is essentially interior design, 

the art of organizing spaces”, and the “architecture is art and nothing else”. Lance Hosey (2016) paraphrases Patrick Schumacher 

saying, “Architects are responsible for the FORM of the designed environment, not its content ... Architecture IS NOT ART, although 

the FORM is our specific contribution to society’s evolution. We need to comprehend how the new forms can make a difference in the 

progress of civilization” (HOSEY, 2016, p.2, author griffin). 

Among the numerous contemporary notions about the concept of creativity, this research begins with the academic explorations 

from Wilson Florio and Ana Tagliari in Projeto, Criatividade e Metáfora (2009) where the concept of creativity is used to analyze the 

design process of architects with relevant production, such  as Frank Lloyd Wright. Florio and Tagliari (2009) define creativity as the 

“human faculty that exceeds the process and daily routine of thinking and doing” (p. 93). Lubart (2007) defines creativity as “the 

capacity to accomplish a product hat is at the same time new and adapted to the context that express” (p. 16), and Boden (2009) 

defines as “the combination of known ideas” (p. 82). From the preception of Lubart (2007) and Boden (2009), Florio and Tagliari 

http://michaelis.uol.com.br/busca?id=ZElb
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(2009) established that creativity is the product of the combination of ideas or previously acquired knowledge, breaking traditions and 

paradigms, and not necessarily depending of the talent, but the perspiration: 

 
[...] arquitetos são altamente criativos quando seus julgamentos produzem resultados interessantes ou inesperados, particularmente 
quando baseados em combinações e associações incomuns de ideias. A criatividade (não apenas em arquitetura) emerge quando o 
sujeito é estimulado a deixar de lado soluções, definições ou normas pré-estabelecidas. Ao romper uma tradição, a criatividade abre 
novas visões sobre o campo de atuação. Ao contrário do pensamento reprodutivo, o pensamento criativo se predispõe a enfrentar a 
incerteza, fazendo com que o arquiteto se arrisque sem medo de experimentar e de enfrentar caminhos desconhecidos. Os caminhos 
que conduzem à descoberta são decorrentes de um longo e árduo processo de trabalho, de um indivíduo altamente motivado e 
persistente. (FLORIO; TAGLIARI, 2009, p. 93). 
 
 

The writings of Finke, Ward and Smith (1992), are in accordance with this notion, stating that creativity figures as a product of 

multiple mental processes, and Gardner’s (1993), whom considers prepared mind with multiples intelligences more susceptible for 

creativity. To Simonton (2009), creativity must attend two basic prerequisites: originality and utility. Florio and Tagliari (2009) 

corroborate with Simonton (2009) affirming that originality must be followed of the utility and vice-versa, and the absence of one of 

these factors relegates the invention to a forgetfulness of its time.  

Regardless, Florio and Tagliari (2009) affirm that not all design processes are necessarily creative. Lubart (2007) establishes 

that “the notion of a creative process refers to a succession of thoughts and actions that ends in original and adapted creations” (p. 

93), Florio and Tagliari (2009) reinforce this seminal mix of the concepts of creativity, originality and innovation: “a work can be 

innovative, differentiated from that what is known, and what came before, but can still not be useful and adapted to a new situation.  

Therefore, being original implies in producing something that was not produced before, and is not imitated, is unique (p. 94). 

Another important aspect to be mentioned is that to Weisberg (1999), Sternerg (1999), and Simonton (2009), creative 

manifestation are intimately connected to bigger and deeper immersions in the knowledge areas related to the field of the creative 
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manifestation field. Hitchcock (2004) suggests that the first creative buildings of modern architectural icons such as Le Corbusier and 

Mies Van der Rohe were reached after ten years of intense professional practice.  

However, Csikszentmihalyi (1997) established that the creativity does not only depends upon the individual, but also of the 

interaction between the socio-cultural context that shall legitimize the creative value of his creations. In an analogous line of reasoning, 

Boden affirms that “for an idea to be recognized, preserved and communicated it is necessary that some social and influential group 

to legitimize it” (p. 94). 

Therefore, Florio and Tagliari (2009) synthesize the classic model of the creative process in four main stages: preparation, 

incubation, lighting, and verification. The excerpt below synthetizes the contented of each of these creative process stages, in a way 

to clarify that in the preparation stage occurs the contextualization and comprehension of the problem, and the stage of incubation 

occurs the invocation and associations of the repertoire of the individual aiming to solve the problem. The third stage, lighting, the 

invocations and associations from the previous stage emerge in the form of a conscious idea, an intuition, and the fourth stage occurs 

the developing and refinement of an idea:  

 
Na primeira fase há coleta de informações e a colocação do problema de modo consciente, o que demanda capacidade analítica e 
conhecimentos sobre o problema. Na segunda fase não há trabalho consciente, mas o indivíduo continua a pensar e formar diversas 
associações entre diferentes ideias. Na terceira fase emerge a ideia de modo consciente, como uma intuição. Já a última fase volta-
se a análise, redefinição e desenvolvimento da ideia. (FLORIO; TAGLIARI, 2009, p. 95) 

 

J. P. Guilford, in Creative Abilities in the Arts (1957) establishes that the artistic-creative talent is not a mental commodity, but 

the product of a series factors and mental abilities, possible to be manifested in various ways of technical areas, as Science or civil 

engineering. J. P. Guilford (1957) also establishes that fluency, flexibility and originality constitute the main factors and mental abilities 



556 
 

that allow for artistic-creative talent. Most importantly, J. P. Guilford (1957) establishes that the full comprehension of an artistic-

creative performance involves measurable abilities that are not essentially creativities, but previously owned. 

J. P. Guilford (1957) also explains that the intellectual system factors that conducts to a creative response when facing a 

problem are: becoming conscious of the problem, producing something of your own in response to your perception of the problem, 

or something raised by yourself, and evaluating the products of this reasoning. A total creative act involves these three aspects– 

cognition, produce and evaluation.” (1957, p. 111).  

The importance of the intuition was already discussed in the structural conception of this section through the mention in Intuition 

and the Springs of Structural Invention by Rowland Mainstone (1999), an important theoretical reference in the history of the 

structures. Mainstone (1999) identifies that are three forms of intuitions that corroborates to the producing and developing of new 

structural forms: the intuitions of structural behavior, structural action and structural adequacy. In the same way, was also mentioned 

in the section that Pedreschi and Larrambebere (2004) considerate that Dieste is an architect detainer of these three intuition aspects.  

Florio and Tagliari (2009) reinforced the way in which it “[is] common assign to the creative architects the term intuition [which 

means] becoming suddenly aware of something without knowing the source of the knowledge or the ways it has been reached (p. 

95), defining the concept of intuitions in the molds of Finke, Ward and Smith (1992). Most importantly, Florio and Tagliari (2009) 

reinforce the manner, which the intuition is connected to previously acquired knowledge, instead of genial or divine characteristics, a 

well as conventional cognitive process (WEISBERG, 1999). In the citation below, it is also delineated the way which Florio and Tagliari 

(2009) insert the notion of a creative idea as a direct result from intuition, or insights, feedback, thoroughly refined through associations 

of previously acquired knowledge experiences: 
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Nos últimos vinte anos, com os estudos advindos da ciência cognitiva, tem-se desmistificado a intuição como algo advindo de uma 
característica genial, especial ou de inspiração divina. Esses estudos sobre as ações cognitivas sugerem que tanto os conhecimentos 
anteriores como as experiências e habilidades desenvolvidas pelo sujeito tornam possível o aparecimento de “intuições”, as quais não 
passam de recuperação da memória e reestruturação de conhecimentos que se manifestam durante a atividade projetual. 
O estudo realizado por Weisberg (1999) mostra que os insights dependem de sujeitos que usam processos cognitivos convencionais, com 
a transferência analógica aplicada ao conhecimento já armazenado na memória. O insight ocorre quando os conhecimentos armazenados 
na memória do sujeito, em dadas situações, emergem por conexões inesperadas na mente, culminando em ideias criativas. (FLORIO; 
TAGLIARI, 2009, p. 95, grifo do autor). 
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1.7. – Parametric Modeling 

This section establishes the state of the art about the concept of parametric modeling and its applications as an analysis 

method for complex geometries and their conception, especially when it comes to rigid structural surfaces. This section thus operates 

in the sense to validate the implementations of parametric modelling as the principal analysis tools in the methodological procedures 

of this doctoral thesis. The parametric modeling applied in the methodological procedures of this research shall be discussed in 

Chapter 2 Methodological Procedures, in sections 2.6. Parametric modeling; 2.7. Gaussian Analysis; and 2.8. Illuminance analysis. 

Parametric modeling in association to digital fabrications could very well be promoting a paradigm break in contemporary 

industrial production – a change from the notion of mass production to mass customization. This precept of customization implies in 

the productions of similar families of elements that are yet different to each other through the parametric modeling and digital 

fabrication. Is important to consolidate that, according to Mario Carpo (2011), these families “[...] are [not] an object, but an algorithm 

– a parametric function that can determined by a finite variety of objects (a variety for each group of parameters).” (CARPO, 2011, p. 

40). 

In a way as to comprehend the methodology of this research, it is important to establish the definition of the terms algorithm 

and parametric modeling. According to Breton (1991), an algorithm consists in “[...] a complete group of rules that allows the resolution 

of a determined problem” (p. 59). There are many takes on the definition of this term, like in the writings of John Frazer (1995) that 

established a parallel amongst algorithms and the human DNA. Arturo Tedeschi (2011) establishes that algorithms are a logic and 

finite sequel aiming the resolution of an equations or problem. Branco Kolarevic (2003) affirms that the digital tools can constitute a 

generator form method, where algorithms are composed by dynamic computerized formulas that creates several results and forms.  
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Therefore, Florio (2005) remembers the abstract character of the algorithm, in a way that its conversion to drawing would be the 

most concrete solution: “[...] the computer operates with numbers, not images. For that reason, to visualize an image is necessary to 

create algorithms of image simulations, the plastic representation of mathematic expressions”. (p. 14). 

Figure 1.66 represents the constituent elements of an algorithm of a tridimensional form (KNUTH, 1997). Each point component, 

named as “pt” has its inputs, and is feed by the coordinates (X, Y e Z) of each point. When these inputs are changed, by changing 

these numeric values or parameters, the final form of the algorithm is also changed. The final form of this algorithm is the volume 

output, created from a surface bases, and fed by the point components, pt. 

 
Figure 1.66. Discretization of the volume algorithm of a rectangular surface.  
Source: VEIGA, B., 2016, p. 75. 
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The algorithm in the Figure 1.66 was created using the plug-in Grasshopper 3D associated to Rhinoceros 3D. According to Burry 

(2011), Grasshopper 3D operates as a graphic algorithm scripting platform that allows the visualization of tridimensional geometries. 

This visualization, is possible through the transformations of the scripts in objects named components, amd is one of the main 

responsible for the vantage of using the Grasshopper for the modeling of the complex forms. 

These components can represent points; lines, geometric figures and even mathematic formulas, and some can have 

coordinates and numbered valued inlaid. This information inlaid named by Tedeschi (2011) as parameters.  Patrick Schumacher 

(2008) affirms that the quantitative changes in parameters, creates qualitative changes in the model.  

  According to Florio (2011), parametric modeling is grounded in the logic of the relationship between parts and the whole. In 

this way, is possible to affirm that the alternation of parameters values creates a high number of results. Kolarevic (2013) emphasizes 

that the parametric modeling of the digital era allows to create various ideas changing the building components, from its parameters, 

the interdependencies of the constructive elements.  

Burry (2011) establishes three key words in computerizing modeling: algorithm production, experimentation through the 

parameters manipulations, and the Discovery of the best alternative to the design problem. Florio (2011) corroborates with the 

experimentation question proposed by Burry (2011), attesting that the parameters used in the geometry definition in the constructive 

elements, potentiates the efficiency of the Design process, making the results not necessarily predicted: 

 
Uma simples variação produz um design paramétrico onde algumas quantidades (dimensões, posições, números de elementos) são 
expressas como uma função matemática. [...] Design paramétrico consiste em uma série de relações de interdependência, quando 
as variáveis-chave são alteradas pelo designer, as demais seguem a mesma mudança. (MARK; GROSS; GOLDSCHMIDT, 2008, p. 
171, tradução nossa). 
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In the same line of reasoning, David Rogers (2001) places that the developing of a parametric design, suggests a formulation 

of a multiple solutions for the design issue, but with the caveat that these solutions derive from a common point and are resultant of 

the parameters’ manipulation. Both Oxman and Oxman (1992), and Monedero (2000) and Hudson (2010) places that this 

manipulation of parameters operates as a feedback streamlining the creative process creating results in which the designers trusts. 

Veiga and Florio (2015) also mention that these softwares are based on the NURBS technology, suggesting an adequacy to the 

constructive geometry elements of a building, because they allow the verification of relationship such as scale, proportions and 

curvatures intrinsic to its form.  

However, before we go on with this discussion it is important to distinguish parametric modeling from geometric modeling: “the 

term geometric modeling was used for the first time in the end of the 1960s. The word modeling had an important meaning in the 

graphic computation. Modeling means “making model of”, “represent through a model”, “give form to”, “molded”, and “reproduce 

exactly the contours or relief of “(FLORIO, 2005, p. 104) 

Therefore, parametric modeling is different from geometric modeling because parametric modeling is the result of the 

manipulation of its constituent parameters, whereas geometric modeling has its building conditioned on the software tools used to the 

modeling itself: 

 

 

Modeladores 3D: são estruturados a partir de algoritmos que possibilitam a construção de modelos matemáticos do objeto, cuja 
expressão volumétrica é visualizada na interface gráfica do computador. Empregam, basicamente, dois tipos de modelagem: a 
geométrica ou a procedural. A modelagem geométrica recorre as regras formais da geometria clássica e aos recursos da topologia 
para a elaboração dos modelos de objetos com formas bem definidas. Já a modelagem procedural é adotada para a criação de 
modelos de objetos cujas formas são variáveis, são fenômenos da natureza ou objetos complexos.  
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[...] As ferramentas modeladoras tridimensionais adotam, normalmente, a modelagem geométrica para construção dos modelos, cuja 
elaboração pode ser a partir de quatro tipos de representação: modelos de aresta (wireframe), modelos de superfície, modelos de 
sólidos e modelos de pontos. (REGO, 2008, p. 77-82). 

 

In this knowledge area, among the main bibliographic references, it is important to mention Reconstructing Palladio’s Villa: An 

Analysis of Palladio’s Villa Design and Construction Process (2000), because this doctoral thesis from the Prof. Dr. Lawrence Sass 

promotes the redrawing of the main typologies from Palladio, in order to apprehend his design rules, and consequently to develop an 

algorithm incorporating such guidelines. Lawrence Sass (2000) treats the parametric modeling issue as an investigative method, and 

illustrates how this tool potentializes the possibility to analyze the Palladio designs.  

And Sass (2000) emphasize the potential of the computational tool as instrument of the designing analyzes, Patrick 

Schumacher (2009) highline the potential of this tools as an analytical and conception tool for the curvilinear forms. Schumacher 

(2009) elevates the parametricism as an estate of the art in the use of those computational strategies in the design architectural 

process: “[...] is a stile settled in digital animation techniques and refinements based in parametric draw systems and script methods.” 

(p. 15). Schumacher (2009) still aims how the parametric Design process must distance from the geometries described by the author 

as “rigid” and “primitive”, as the modern prisms, to investigate the parametric manipulation of the form.  

As previously discussed in 1.4. – The geometry applied to the structure analysis Pottmann (2007) and Schodek et. al. (2014) 

highlights that the digital analysis methods allow to determine curves’ geometry within the design diminishing eventual waste of 

structures or materials. This potentializing of the geometry’s curvature occurs by the geometry’s unfolding. Veiga (2016) affirms “[...] 

developable solids can be unrolled in a plane, like cubes, cones and prisms, without deformation. On the other side, non-developable 

solids, like spheres, cannot be extended in a plane without distortions or tearing.” (p. 97).  
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Still in the geometry ambit, Schodek et. al. (2005) establishes that the developable surface have their construction facilitated. 

Non-developable surfaces usually have double-curvature, and consequently, bigger structural and building complexity. Consequently, 

Florio (2007) and Pottmann (2010) affirms that the architects prefer ruled and developable geometries because they enable the 

rationalization of the geometry in a successive way.  

These rationalization processes were highly assisted by computation technology: “in a mathematic point of view, rationalization 

enables the optimization of a problem solution. Often expensive and not linear.” (POTTMANN, 2007, p. 74). Most importantly, a ll 

these rationalization processese can be, within the “[...] information of thousands of drawings [...] reduced to an algorithm well defined 

and with thousands of configurations resulting from few parameters.” (SCHEURER, 2010, p. 89).  

Ceccato (2010) emphasizes that the studios engaged in parametric design processes, develop geometrical conception of their 

designs through co-rationalized strategies, associating form-creation to its performance. These strategies encourages architects to 

go beyond design, and acquire a deeper knowledge about  complex geometries and their building process alongside engineers. 

 [...] Comparados com os métodos de CSG (Constructive Solid Geometry), que usa somente objetos primitivos e operações booleanas 
para combiná-las, Boundary representation é mais flexível e tem um leque de operações muito mais rico. Em adição as operações 
booleanas, B-rep trabalha com a extrusão (ou sweeping), chamfer, blending, shelling, tweaking e outras operações [...]. 
(CADEXCHANGER, p. 2, tradução nossa). 
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2.    Methodological Procedures  

 

Many scientists owns their greatness not only due to their ability to solve problems, but in their wisdom to choose  

 them. (WILSON JR.) 
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2. Methodological procedures 

 

This chapter is dedicated to demonstrating the methodological procedures utilized in this doctoral thesis. Upon dealing with a 

doctoral thesis, it is also important to emphasize that the present thesis’ choice of method is connected to the nature of the proposed 

hypothesis, as well as the complex geometry of the object of study. Another factor behind the method’s adoption resides in the role 

of parametric modelling within contemporary state-of-the-art of structural surfaces design process of complex geometries, and the 

apparent geometric complexity within Eladio Dieste’s doubly-curved discontinuous gaussian vaults. 

Figure 2.1 illustrates a synthesis of the methodological procedures adopted in this doctoral thesis. In this figure, these 

procedures were grouped in research procedures (Figure 2.1 – blue), in analysis procedures (Figure 2.1 – red), and in the hypothesis’s 

verification procedures (Figure 2.1 - green). The steps belonging to the research procedures had as main objective the obtention of 

primary sources and the case study selection, whereas the steps belonging to the analysis procedures had as principal objective the 

extraction of results through experimentations with the case studies, while the hypothesis’s verification procedures confronted the 

experimentations’ results with the fields’ state-of-the-art in order to validate the thesis’ guiding hypothesis. 
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Figure 2.1. Methodological procedures adopted in the research. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 diagram. 2019. 
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Therefore, this chapter is divided in the eight sections below, which demonstrate the procedures regarding the obtention of the 

primary sources, case study criteria, and the methodological procedures used in the experimentation with case studies: 

2.1. The obtention of the original drawings and in-situ visitations 

2.2. Case study selection criteria   

2.3. Redrawing of the transverse and longitudinal sections 

2.4. Analysis of the transverse section’s constituting geometry 

2.5. Polynomial regression of the transverse and longitudinal sections 

2.6. Parametric Modelling  

2.7. Surface gaussian analysis  

2.8. Illuminance Analysis  
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Section 2.1. - The obtention of the original drawings and in-situ visitations, establishes a brief panorama about the obtention of 

the primary sources, whereas section 2.2 Case study selection criteria, establishes and justifies the selection parameters for the case 

studies based in the primary sources and impressions obtained from in-situ visitations discussed in the previous section. This section 

belong to the research procedures in Figure 2.1 (phases highlighted in blue) with the exception of the “bibliography review” already 

explored in Chapter 1 - Theoretical Foundations: Eladio Dieste, a Latin-American innovative structural engineer.  

Later on, section 2.3. Redrawing of the transverse and longitudinal sections, shows how the primary sources were used to 

initially comprehend the object of study, incurring in invaluable knowledge which proved extremely resourceful in the establishment 

of the analysis parameters of the object of study’s transverse sections in Section 2.4. Analysis of the transverse section’s constituting 

geometry, as well their polynomial regression procedures in Section 2.5 2.5. Polynomial regression of the transverse and longitudinal 

sections. 

The polynomials obtained in the section 2.5 were then used as a basis for the object of study’s parametric modelling process, 

fully demonstrated in section 2.6. Parametric Modelling. At last, the algorithms obtained in section 2.6 were used to determine the 

object of study’s curvature and illuminance analysis procedures in sections 2.7. Surface gaussian analysis and 2.8. Illuminance 

analysis respectively. Sections 2.3 to 2.8 correspond to the analysis procedures, the steps highlighted in red in Figure 2.1. 
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2.1 The obtention of the original drawings and in-situ visitations 

 

This section establishes a brief panorama about the logic of the obtention of the primary sources, which made the verification 

of the thesis’s hypothesis possible, and happened through the in-situ visitations of Dieste’s designs around the globe. Considering 

that the familiarization with the bibliographical references began before the students’ admission to the Ph.D. program in FAU-

Mackenzie, the scheduling of the visitations started before the 1st semester of class, and contributed to the geographical accuracy 

and financial viability of the visitations themselves.   

Zein (2005) contributed to this research method, emphasizing that necessity of a more personal recognition of the analyzed 

designs. Although the analyses of Dieste and others critics about his work were relevant to their contextualization, the unprecedented 

research in the calculus and form analysis about the Uruguayan engineer, suggests an in-situ analysis instead of the mere reliance 

on third parties’ impressions about Dieste’s design: “The analysis and conclusion will succeed upon the recognition of the works itself, 

and only then upon other authors’ reasoning, comments and the few historians that already discussed them [...]”. (ZEIN, 2005, p.4). 

These visits allowed a deeper comprehension about the design premises and spaces created by Eladio Dieste, befitting in his 

geographical contexts and its economic and cultural nuances. The dividends of these visits were providential of the redrawing process 

of these designs, where eventual doubts ended through visit’s notes and photographical registry. However, the main benefit of this 

research step certainly was the possibility to obtain primary sources: digitalized copies of a considerable quantity of drawings of Eladio 

Dieste original designs. 

As it can be seen in Table 2.1, the in-situ visitations aim to establish a deeper comprehension of Dieste’s design and the 

obtention of copies the engineer’s original drawing began in Spain in July of 2016. In July 2017, two weeks were spent in Uruguay, 

whereas in January 2018, there were visited Eladio Dieste’s designs in Rio Grande do Sul.  
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País 
 

 
Cidade 

 
Obras Visitadas 

 
Data 

 
Espanha 
 

 
Alcalá de Henares 
 

 
Total: 3 

 
Julho de 2016 

 
Torrejón de Ardoz 
 

 
Total: 1 

 
                                  Total: 4 
 

 
Uruguai 

 
Montevideo 
 

Total: 9 
 

 
Julho de 2017 

 
Durazno 
 

Total: 2 
 

 
Atlantida 
 

Total: 1 

 
Salto 
 

Total: 2 
 

                                   
                                 Total: 14 
 

 
Brasil 
 

 
Porto Alegre 

 
Total: 6 

 
Janeiro de 2018 

 
                                                                                                 Total: 24 obras visitadas 
 

Table 2.1. in-situ visiting list to this PHD thesis. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 diagram. 2019. 

 

The visit to Spain began in the first week of July 2016 

and focused in the Madrid surroundings because Eladio Dieste 

designs in Spain are found in the adjacent cities of Spanish 

capital, particularly Torrejón in Ardoz and Alcalá in Henares 

(Figure 2.2), about a 30 to 40 minutes car distance from the 

International Airport of Barajas. As can be verified in the Table 

2.2, the visited designs in Spain were:  

• Camino de los Estudiantes, located in Alcalá de 

Henares, built in 1998, and primary structured in self-

supporting vaults. 

• Sagrada Família Church, located in Torrejón de 

Ardoz, built in 1998, and primary structured as ruled 

surfaces and folded plates. 

• San Juan de Avila Church, located in Alcalá de 

Henares, built in 1997, and primary structured in 

ruled surfaces and folded plates.  

• Nossa Senhora de Belém Church, located in Alcalá 

de Henares, built in 1997, and primary structured in 

ruled surfaces and folded plates. 

The selection of these designs resided in their citations 

in the consulted bibliography, especially in Anderson (2004). 

According to the map in the Figure 2.3-b, the longest visit was 

to the church of  San Juan de Avila, designed and built by 
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Dieste with Juan de Dios de la Hoz in 1997. The visits to this particular church was longer because this design is identical to the 

unbuilt design of the church in the Malvin neighborhood (Figure 2.2-c), located in Montevideo (TORRECILLAS, 1996). This design 

also represents a synthesis of Dieste production by adding ruled surface in the sidewalls, continuous gaussian vaults in the roof, and 

folded plates similar to the Durazno church in its altar tower.  

     
a.                                                                     b. 

   
 c.                                                              d. 
Figure 2.2. (a) Geographic situation of the city of Alcalá de Henares in the Spanish territory and the (b) trajectory from the Madrid airport to the Dieste designs 
in Torrejón de Ardoz and Alcalá de Henares. (c) Church of San Juan de Avila plant and (d) internal take of the church’s geometric conformation. 
Source: (a-b) GOOGLE MAPS. 2016. 1 map; (c) DIESTE & MONTAÑEZ. 1 digitalization. 2017; (d) MELACHOS, F. C. 1 photography. 2016. 
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País 
 

 
Cidade 

 
Obras Visitadas 

 
Data 

Espanha  
Alcalá de 
Henares 

 
Camino de los Estudiantes, 1998.  
 

 
Julho de 
2016 

 
Igreja de San Juan de Avila, 1997.  
 

 
Igreja de Nossa Senhora de Belém, 
1997.  
 

 
Total: 3 
 

 
Torrejón de 
Ardoz 
 

 
Igreja da Sagrada Família, Torrejón de 
Ardoz, 1998 
 

Total: 1 
 

                                  
                                 Total: 4 
 

Table 2.2. in-situ visiting relation in Spain to this doctoral thesis 
Source: MELACHOS, F. C. 1 diagram. 2019. 

 

The contact with the residing priest of this church also 

rendered comments about the environment comfort in the 

churches of Eladio Dieste, and clues about the Spanish 

designs’ drawings obtention. According to the priest Jose 

Alvarez (verbal information, 2016), the drawings were to be 

found both in the Madrid diocese and in the Malaga drawing 

archives. However, the drawing could not be obtained in the 

diocese because of internal restrictions. 

During the internship in the PDSE-CAPES in Ferrara 

between 2018 and 2019, there was established contact with the 

Professor PhD Victor Martin, from Granada University. The 

Prof. Martin worked as a visiting professor in the Università 

degli Studi di Ferrara, and made inquiries to the drawing and 

thesis archives from the Granada University, which resulted in 

no Eladio Dieste drawings whatsoever. However, these 

explorations about the study object with Prof. Martin indicated 

that the drawing from the Eladio Dieste design in Spain are in 

possession of the architect Juan de Dioz de la Hoz. The contact 

with the architect Juan de Dioz de la Hoz was profitable and the 

architect kindly proposed to give the digitalized copies of these 

drawing collection produced for this research so his office’s 

partnership with Dieste could be appropriately registered 

(Figure 2.3). The full obtention of the Spanish collection of 

drawings is pending at the moment of the thesis’ conclusion.  
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Table 2.3. Technical detail board of the ruled surface in the Church of San Juan de Avila.  
Source: Collection DE LA HOZ. 1 drawings board. 2019. 
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In Uruguay, the travel itinerary was governed by the chronology of the professional activity of Eladio Dieste, which was 

registered in the anthologies Anderson (2004), and Torrecillas (1996). The travel occurred during July of 2017, and was divided mostly 

between Salto (Figure 2.4-a) and Montevideo and its metropolitan region (Figure 2.4-b), but there were also cities visited in the 

countryside with important designs such as Durazno and Trinidad.  

  
a.                                                                                                                       b. 
Figure 2.4: (a) travel guide made during the Uruguay visit for this research and detailed itinerary made in the city of Montevideo (b). 
Source: GOOGLE. Available in: < https://www.google.com.br/maps/dir/ >. Access in 20 out. 2019. 
 

During our stay in Uruguay of about 15 days, the first week (15.07.17 – 21.07.17) was spent in Montevideo, and posteriorly 

there were spent 2 days in Salto and 2 days in the region of Durazno and Trindad, and then returning to Montevideo for four more 

days, until the final return to São Paulo in July 31st of 2017. The reason why the visitation concentrated in Montevideo and its 

metropolitan region is given by the gaussian vaults roof’s concentration in the Uruguayan capital. Table 2.3 demonstrates the 

concentration of Dieste’s design in the city of Montevideo, and provides a listing of the visited designs by city in this research stage. 

The Salto region and the Uruguay countryside host mostly self-supporting vaults (Figure 2.5.a) and ruled surface with folded plates 

(Figure 2.5.b-c), but also were registered important discontinuous gaussian vaults examples (Figure 2.5 d-e). 
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País 
 

 
Cidade 

 
Obras Visitadas 

 
Data 

Uruguai Montevideo Centro paroquial e ginásio San Augustin, 1978 
 

Julho de 2017 

Depósito de Sal Solsire, 1979 
 

Depósito Portuário, 1978 
 

Estádio Centenário, 1929 
 

Fábrica TEM, 1958 
 

Garagem e oficina Carrugatti, 1978 
 

Ginásio do colégio Don Bosco, 1983 
 

Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, 1965 
 

Shopping Center Montevidéu, 1983 
 

Total: 9 
 

Durazno Igreja de São Pedro, 1971 
 

Ginásio de Durazno, 1976 
 

Total: 2 
 

Atlantida Igreja de Cristo Obrero, 1960 
 

Total: 1 
 

Salto Parador Ayui, 1976 
 

Fábrica de embalagem de frutas cítricas 
Caputto, 1972 
 

Total: 2 
 

 

                                                                                                 Total: 14 

 

Table 2.3: Visited Works list in Uruguay for this PhD research. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019. 

 
 

In the Uruguayan capital and its metropolitan region, 

there were many interesting structure examples for this 

research. The Atlantida coastal side, where the church of Cristo 

Obrero is located (Figure 2.6.a), is not in the metropolitan area, 

but was included in this visitation step due to its closeness to 

Montevideo and its importance in the works of Dieste. As shall 

be seen in the section 2.2. Case study selection, the roof of the 

church of Cristo Obrero is in fact built by continuous Gaussian 

vaults, and its edges are composed by ruled surfaces. These 

lateral walls structured as ruled surfaces makes the church of 

Cristo Obrero considered in the consulted literature 

(ANDERSON, 2004; TORRECILLAS, 1996) as belonging to the 

structural typology of ruled surfaces and folded plates. 

During this visit, the IC (Instituto de la Construcción – 

FADU) was also contacted in order to obtain more than one 

Terabyte (1000 GB) of a complete collection drawing sheets 

from the Dieste y Montañez office, scanned in high resolution 

in the TIFF format, of the designs properly listed in Table 2.5. in 

the following section, 2.2. Case study selection criteria. These 

drawings were obtained thanks to Professors Carola Romay, 

Leonardo Andrez Gomes Sena, Jorge Nudelman and Gemma 
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Rodriguez. These professors also followed some of the 

visitations in Montevideo, and their comments were important 

identify remarkable designs parameters such as in the 

suppressed tension cables in the Dom Bosco Gymnasium 

(Figure 2.6-f), and the unbuilt design of church of Nossa 

Senhora de Lourdes (Figure 2.6-h);  its exact replica built years 

later in Alcalá de Henares in the church of San Juan de Avilla; 

the deteriorating conservation state of the continuous Gaussian 

vaults in the Montevideo Shopping (Figure 2.6-g); and the 

eventual access to the Montevideo Port (Figure 2.6-c). 

 

     
a                                                                  b                                    c                                   d                                  e 

 
Figure 2.5. Examples of the Eladio Dieste designs visited in the region of Salto and Durazno during the in-situ recognition of the Uruguayan engineer designs. 
In the region of Salto there is a predominance of the self-supporting vaults, as in the case of “Gaivota” (a), Eladio Dieste self-supporting roof vault originally 
designed for a gas station in 1976; and in the region of  Durazno were visited the church of  São Pedro (c-d), structured in folded plates between  1969-1971, 
this church perhaps was the second most disclosed Eladio Dieste design in the consulted publications for this research; and the (d-e) Ginásio de Durazno built 
between 1974 and 1976 and structured in discontinuous Gaussian vaults. 
Source: MELACHOS, F. C. 5 photography. 2017. 
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a                                                   b                                                      c                                                          d                  e 
 
   

     
f                            g                                      h                           

 
 
 
Figure 2.6. Examples of the Eladio Dieste designs visited in Montevideo and 
metropolitan area including the continuous Gaussian vaults in the church of 
Cristo Obrero (a),and the discontinuous Gaussian vaults in the parish center 
of San Augustin (b); Port depot (c);  Don Bosco gymnasium (f); and the 
Montevideo Shopping (g). an also were visited Dieste designs not composed 
by Gaussian vaults such as the church of Nossa Senhora de Lourdes (h); 
as well as the others important architects and engineers to the modern 
architecture as the Centenario stadium (d-e), designed in 1929 by Juan 
Antonio Scasso. 
 
Source: (a; b; d - h) MELACHOS, F. C.  7 photographies. 2017. (c)  
DEPÓSITOS MONTEVIDÉU. Available in: 
<http://www.DepósitosMontevidéu.com.uy/dieste.php>. Access in: 22 jul. 
2018.

 

The contributions of these professors were also 

important to identify the designs from others architects and 

engineers which were providential for the maturation of the 

Uruguayan modern architecture, and that also had a significant 

production in Brazil. Therefore, the Montevideo visit extended 

itself to the historical center, noticing changes in its urbanity 

patterns by means of skyscrapers such as the Torre Ejecutiva, 

from Barañano, Blumstein, Ferster, Rodríguez Orozco. There 

were also visited urban design proposals for the waterfront and 

beach areas, and the Centenário Stadium from Juan Antonio 
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Scasso, built in 1929 (Figure 2.6.d-e), as well as the Juncal 

Julio Vilamajó building, designed in 1936; the El Pilar building, 

designed in Montevideo in the year of 1957 by Adolfo Sommer 

Smith and Luis Garcia Pardo; The Urnario from Montevidéu, 

designed in 1960 by Nelson Bayardo; the Cooperativa Vicman, 

designed in 1970 by Alfredo Nebel Farini; the building FADU 

headquarters, designed in 1948 by Mario Muccinelli and 

Roman Fresnedo Siri; and the Parque Rodo, designed in the 

end of the XIX  century by the French architects Carlos Thays 

and Carlos Racine. 

A further exploration of Dieste’s design was made in 

Brazil in January 2018, in a visitation of Porto Alegre for 2 

weeks. In this visitation, there were visited the following designs 

(Table 2.4) that commanded the trip’s percourse (Figure 2.7): 

the CEASA in Porto Alegre, designed by Eladio Dieste with 

Carlos M. Fayet and Claudio L. Araujo in 1968 winning the 

ideas contest; Hipódromo do Cristal, designed by the 

Uruguayan Roman Fresnedo Siri winning of the ideas contest 

in 1951; the Esplanada building, also by Siri but designed in 

1952; the Palácio da Justiça, by Carlos M. Fayet and Luis 

Corona in 1953; the Araujo Viana auditorium, by  Carlos M. 

Fayet and Moacyr M. Marques in 1960; and the FAM building, 

by Claudio Araujo Marques, Carlos M. Fayet and Moacyr M. 

Marques in 1967. 

País 
 

Cidade Obras Visitadas Data 

Brasil Porto Alegre Hipódromo do Cristal, 1951 
 

Janeiro de 2018 

Edifício Esplanada, 1952 

Palácio da Justiça, 1953 

Auditorio Araujo Viana, 1960 

Edifício FAM, 1967 

CEASA Porto Alegre, 1968 

Total: 6 

 Table 2.4. in-situ visiting list in Brazil to this research thesis. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 diagram. 2019. 
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  (a)  

   
(b)                                            (c) 
 
Figure 2.7. (a) Map of the architectural script traveled in Porto Alegre from 
the International Airport Salgado Filho, where was visited buildings that 
celebrates the interaction between the Uruguayan and Brazilian architects, 
such as the production of the FAM office and it headquarters (b) and the 
CEASA in Porto Alegre. 
Source: (a) GOOGLE. Available in: < https://www.google.com.br/maps/dir/ 
>. Access in 20 Jul. 2018; (c) MELACHOS, F. C. 2 photography. 2018. 
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The reading of the doctoral thesis from do Prof. Marques, in his book FAM (2016), discussing the legacy of his office, and the 

book Arquiteturas Cisplatinas: Roman Fresnedo Siri e Eladio Dieste em Porto Alegre, from Carlos Eduardo Comas, Anna Paula 

Canez and Glênio Vianna Bohrer (2004), were fundamental to the establishment of the Porto Alegre visiting itinerary because of the 

backdrop of the acting of Eladio Dieste in Brazil. The design analysis of the Uruguayan Roman F. Siri in this context is very important, 

because of his participation in the Hipódromo do Cristal contest, inaugurating a new period of interaction between the gaúcha 

architecture and the Uruguayan, facilitating the entrance of  his Uruguayan countrymen in the gaucha architecture (COMAS, CANEZ, 

BOHRER, 2004).

The combined acting of Dieste and the gaúchos architects of the FAM opened a verification possibility of the eventual geometry 

and constructive alterations in his own work in Brazilian territory, and established the precedent to the searching of his non-built 

designs in Brazil. The listings from Anderson (2004) suggests that there were actual Dieste designs in Ceará and in Mato Grosso. 

The data basis crossing from Anderson (2004) with the Giovannardi ( 2017) allowed to notice that these designs were in fact built, 

but its drawings were not obtained in time until the end of this research.  

Therefore, the highlight of this visit were certainly the contact with the principal sample of the gaussian vaults built in Brazil, the 

CEASA in Porto Alegre (Figure 2.7.c), as well as the contact with the o Arc. Sergio Marques from the office FAM. According to 

Marques (2016), Eladio Dieste developed within the FAM office, originally composed by Claudio Luis Araujo, Carlos Maximiliano 

Fayet, and Moacyr Moojen Marques, to the following designs besides CEASA: 

4. Matadouro Frigorifico Cooperativa Rural Alegretense 

a. Localization: Alegrete – RS 

b. Year: 1974 

c. Dieste Contribuition: Conception and roof calculus  
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5. Memphis S. A. Industrial 

a. Localization: Porto Alegre– RS 

b. Year: 1976 

c. Dieste Contribuition: Consulting of the Civil Engineering  

6. Pavilhão para o Campus da Cientec – Fundação de Ciências e Tecnologia 

a. Localization: Gravataí – RS 

b. Year: 1989 

c. Dieste Contribuition: Conception and roof calculus. 

In function of the logistic and resources limitation, these designs were not visited in time until the end of this research, but these 

designs were contemplated in the analysis of the work set of the Uruguayan engineer. The limited information and the technical 

drawing obtained about the current state of conservation of the Argentinians designs from Eladio Dieste, and the demolition affirmation 

and incongruities in his listed locations of the collection from Giovannardi (2017) lack of resources  were the reason to make  the visits 

in Brazil, Spain, and Uruguay instead of an uncertain adventure searching for Eladio Dieste works in the metropolitan region of Buenos 

Aires.  
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2.2. Case study selection criteria  

 

 The case study selection criteria was made from the initial listing of the 247 built and unbuilt designs from Eladio Dieste in his 

four main structural typologies: self-supporting vaults, Gaussian vaults, ruled surfaces and folded plates, towers and reservoirs. As 

demonstrated in the theoretical basis in this research, the cross-referencing of the listings from Giovannardi (2017), Torrecillas (1996) 

Anderson (2004) indicated that Dieste’s designs could have a secondary structural typologies. For example, the Cristo Obrero church 

is primarily referred as a structured work in ruled surfaces with folded plates, but its roof, or complementary structure, were built in 

Discontinuous Gaussian vaults.  

As already presented in the section 1.5. – Structural Typologies: the Gaussian vaults, of the totality of 247 Dieste designs, 51 

are primarily structured by Gaussian vaults, and 45 of the 51 Gaussian vaults are discontinuous (Figure 2.8 a-b), the object of study 

of this research. However, is also necessary to take into account that there is 5 structured designs primarily classified as “ruled 

surfaces with folded plates”, but only one of these presents a roof structure as discontinuous Gaussian vaults (Figure 2.8 c-d). If 

taking into account the numbers in the Figure 2.8, the total of the designs containing both gaussian vaults and buildings with gaussian 

vaults and ruled surfaces and folded plates, the number increases to 56 (Figure 2.9 a-b), being 46 from 45  a discontinuous Gaussian 

vaults   (Figure 2.9 c-d), the object of the study of this research.  

Therefore, the interpretation of the Figures 2.8 e 2.9 indicates that the maximum cases number for this research would be the   

46 built and unbuilt designs by Eladio Dieste with roofs structured as discontinuous gaussian vaults. However, this would only be 

possible in perfect conditions, in case there were obtained all construction drawings from the totality of designs structured as 

discontinuous Gaussian vaults. Therefore, there was made a sorting of all the obtained drawings in the in-situ visiting conducted 

earlier on in this research.  
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a                                                                                                                                                  b  
 

           
c                                                                                                                                                  d 
 
Figure 2.8. (a) Table of the quantification of the Discontinuous and continuous Gaussian vaults whose primary structural classification is “gaussian vault” and 
the (b) correspondent bars graph. (c) Table of the quantification of the discontinuous and continuous Gaussian vaults whose primarily structural classification 
is “ruled surfaces and folded plates” and its (d) correspondent bar graph. 
Source: (a; c) MELACHOS, F. C. 1 table. 2019; (b; d) MELACHOS, F. C. 1 graph. 2019. 
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 a                                                                                                                        b 
 

                                               
c                                                                                                                         d 
  
Figure 2.9. (a) Table of the distribution of gaussian vaults designs whose primary structural classification is both gaussian vaults and ruled surfaces and folded 
plates and (b) correspondent bar graph bars; (c) Table of the quantification of continuous and discontinuous gaussian vaults quantifications, and (d) 
corresponding bar graph. 
Source: (a; c) MELACHOS, F. C. 1 table. 2019; (b; d) MELACHOS, F. C. 1 graphic. 2019. 
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 a                                                                    b 
 

      
c                                                                     d 
Figure 2.10. (a) Table of the originally listed drawings distributed by structural typology and (b) correspondent bar graph, and (c) table of the total distribution 
of Eladio Dieste designs by structural typology and e (d) correspondent bar graph. 
Source: (a; c) MELACHOS, F. C. 1 table. 2019; (b; d) MELACHOS, F. C. 1 graphic. 2019. 
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The sorting of the obtained drawings had as initial criteria the separation of four listed structural typologies by Dieste in Eladio 

Dieste 1943-1996 (1996) such as: Self-supporting vaults, Gaussian vaults, ruled surfaces and folded plates, reservoirs and towers, 

beside the horizontal silos category proposed by Pedreschi (2000) and the non-identified designs classified as “others”” (Figure 2.10 

a-b). In this initial sorting, it can be noted clear predominance of the design drawings belonging to the gaussian vaults structural 

typologies, totalizing 24 of the 46 works, or 53 % from total (Figure 2.10 a-b). These numbers contrasts with the Dieste design, where 

it has a predominance of designs and structures construction in self-supporting vaults (Figure 2.10 c-d), and reinforces Gaussian 

vaults adding as object of the study because the abundance of primary obtained sources correlative.  

Given that the research object of study are the discontinuous gaussian vaults, the next stage of sorting was to identify the 

discontinuous gaussian vaults presence in the listed drawings. Figure 2.11 reveals that among the obtained drawings,  22 of the 

designs contained discontinuous gaussian vaults, being 21 of these structurally classified as gaussian vaults and 1 of these classified 

as ruled surfaces and folded plates. Posteriorly, the drawings were grouped by design, to verify the presence of an urban drawings, 

floorplans, sections, elevations, and constructive details and other types of drawing (Figure 2.12). Figure 2.12 denounces a 

predominance of the floorplans, sections, and constructive details amongst the primary sources of the designs listed as discontinuous 

Gaussian vaults.  
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Figure 2.11: Table illustrating the quantification of the designs containing 
Discontinuous Gaussian vaults in structural design classified as Gaussian 
vaults and ruled surfaces and folded plates, among designs which drawing 
were listed 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 

 

   a      b 
Figure 2.12 (a) Table illustrating the quantification of designs containing discontinuous Gaussian vaults according to the drawing type and (b) correspondent 
bar graph.  
Source: (a) MELACHOS, F. C. 1 table. 2019; (b) MELACHOS, F. C. 1 graphic. 2019. 

 
 

Figure 2.13 illustrates the amount of designs containing a reasonable quantity of technical drawings listed in Figure 2.12. Figure 

2.13 also reveals that 14 of the 22 designs, or 64% the designs whose drawings were obtained, present a reasonable quantity of 

technical drawings available for future analysis.  
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 a 
 

   b 
 
Figure 2.13. (a) Table with the total works containing a reasonable quantity of technical drawing and the (b) correspondent bar graph. 
Source (a) MELACHOS, F. C. 1 table. 2019; (b) MELACHOS, F. C. 1 graphic. 2019. 
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Figure 2.14. Example of the “vault of the geometry sheets” referred to the Depósito Portuário Júlio Herrera y Orbes, designed and built in 1976 in the city of 
Montevideo, Uruguay. 
Source:  UDELAR collection. 1 board. 2017. 
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The theoretical survey of this research demonstrates that the Eladio Dieste made the transfer of the discontinuous gaussian 

vaults geometry from calculation to construction side through the geometry of the vault sheets (Figure 2.14). The interpretation of 

these “geometry of the vault sheets” shall be discussed in section 2.3. Redrawing of the transverse and longitudinal sections. 

Therefore, the 14 remaining designs in the Figure 2.13 were submitted to the verification of the presence of these geometry of the 

vault sheets in its available drawings. Table 2.5 illustrates the results of this new sorting, yielding a number of nine with the geometry 

of the vault sheet, and that are thus properly qualified to be selected as case studies for this thesis.  

 
Table 2.5. Quantification of the designs with “geometry of the vault sheets” among the drawing collected in the research.   
Source: MELACHOS, F. C. 1 table. 2019. 
 

Thus, the resulting case studies selected from this thesis, resulting fromTable 2.5 are listed below, chronologically organized by 

the building date: 

10 – Fabrica Caputto, Salto, 1972 

11 -  Deposito Portuario, Montevideo, 1979 

12 -  Galpao Ferrando, Montevideo, 1980 

13 – Fabrica de Tabaco, Montevideo, 1980 

14 -  Colegio Hermanos Maristas, Montevideo, 1981 
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15 – Galpao Palenga, Montevideo, 1981 

16 – Galpao Cin Cel Cur, Montevideo, 1987 

17 – Galpao Frai Marcus Shed, Montevideo, 1989 

18 – Galpao de Lãs Piedra Alta, Trindad, 1989 

Thus, the case study selection criteria are synthetically listed below:  

5. Design structured as a discontinuous gaussian vaults structuration work, independently of its primary structural classification 

as either Gaussian vault or ruled surface and ruled plate; 

6. Presence of a reasonable body of technical drawings; 

7. Availability of the “geometry of the vault sheets”. 

This section ends with the listing of the cataloged sheets of the case studies selected for the analysis in this research, as can be 

verified in the next pages.  
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CASE STUDY 1:                                                                                                    FABRICA CAPUTTO                                                           

Date of the Design: 1971                        Date of Construction: 1971-1972           Author: Eladio Dieste (design and built)                                                           
 
Location: Avenida Enrique Amorim sem número, Salto 50000, Uruguay.   
 
Primary structural Typology: Gaussian Vault               Complementary structural Typology: Discontinuous Gaussian Vault       
 
Longitudinal Span (Gaussian Vault): 43,94 meters                      Max. Longitudinal Arrow: 4,19 meters 
 
Transverse Span (Gaussian Vault): 6,00 meters                            Max. Transverse Arrow:  2,25 meters        
                                   

      
a                                    b                                                                   
      
Figure 2.15: (a) external take, (b) Fábrica Caputto technical drawing sheet 
Source:  (a) ACERVO GIOVANNARDI. Available in: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Access in: 24 Jul. 2018; (b-c) DIESTE & 
MONTAÑEZ. Collection 1 draw, 2017



593 
 

CASE STUDY 2:                                                                   DEPOSITO PORTUARIO (DEPÓSITO JULIO HERRERA Y ORBES)                                                           

Date of the design: 1976   Date of the construction: October 1977 until may1979  Author: Eladio Dieste (design and built)                                                           
 
Location: Rambla 25 de Agosto de 1825 entre Zabala y Solís, Montevideo 11000, Uruguay.   
 
Primary structural typology: Gaussian vault                        Complementary Structural Typology: Discontinuous Gaussian vault       
 
Longitudinal Span (Gaussian vault): 50,00 meters (the biggest ever made by Dieste)                               Max. Longitudinal Arrow: 4,31 meters 
 
Transverse Span (Gaussian vault): 5,68 meters                                                                   Max. Transverse Arrow:  2,20 meters        
                                   

        
a.                                                                                                                  b. 
Figure 2.16: (a) External take and (b) floorplan sheets, cuts, and elevation of the Deposito Portuário in Montevideo. 
Source:  (a) DEPÓSITOS MONTEVIDÉU. Available in: <http://www.DepósitosMontevidéu.com.uy/dieste.php>. Access in: 24 Jul. 2018; (b) DIESTE & 
MONTAÑEZ. Collection 1 draw, 2017. 
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CASE STUDY 3:                                                                              GALPAO FERRANDO                                                       

Date of the design: 1979   Date of Construction: 1979-1980  Author: Eladio Dieste (Design and built)                                                           
 
Location: Rambla 25 de Agosto de 1825 entre Zabala y Solís, Montevidéu 11000, Uruguai.   
 
Primary Structural Typology: Gaussian vault              Complementary Structural typology: Discontinuous Gaussian vault       
 
Longitudinal Span (Gaussian Vaults): 27,40 meters                   Max. Longitudinal Arrow: 2,39 meters 
 
Transverse Span (Gaussian Vaults): 5,00 meters                       Max. Transverse Arrow:  1,95 meters        
                                   

        
a.                                       b                                                                                           c 
 
Figure 2.17: (a) internal take and (b) sheets cuts and (c) ground floor plant of the Galpao Ferrando. 
Source:  (a) ACERVO GIOVANNARDI. Available in: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Access in 24 Jul. 2018; (b-c) DIESTE & 
MONTAÑEZ. 1 collection draw, 2017.
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CASE STUDY 4:                                                                            FABRICA DE TABACO                                                          

Date of the Design: 1980                        Date of construction: 1980-1981           Author: Eladio Dieste (design and built)                                                           
 
Location: Mirungá  6505, Montevideo 12800, Uruguay.   
 
Primary Structural Typology: Gaussian Vaults               Complementary Structural Typology: Discontinuous Gaussian vaults       
 
Longitudinal Span (Gaussian Vault): 38,80 meters                     Max. Longitudinal Arrow: 3,60 meters 
 
Transverse Span (Gaussian Vault): 6,00 meters                           Max.Transverse Arrow:  2,35 meters        
                                   

     
a                   b                       c 
      
Figure 2.18: (a) external take, (b) technical drawing sheet and (c) Fábrica de Tabaco ground floor plan board. 
Source:  (a) ACERVO GIOVANNARDI. Available in: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Access in: 24 Jul. 2018; (b-c) DIESTE & 
MONTAÑEZ. 1 collection draw, 2017.

 

 

 

 



596 
 

CASE STUDY 5:                                                                           COLEGIO HERMANOS MARISTAS                                            

Date of the design: 1981                        Date of construction: 1982                      Author: Eladio Dieste (design and built)                                                           
 
Location: Avenida 8 de Octubre  2977, Montevideo 11600, Uruguay.   
 
Primary Structural Typology: Gaussian Vault               Complementary Structural Typology: Discontinuous Gaussian vault       
 
Longitudinal Span (Gaussian Vault): 20,40 meters                     Max. Longitudinal Arrow: 1,82 meters 
 
Transverse Span (Gaussian Vault): 5,00 meters                           Max. Transverse Arrow:  1,58 meters        
                                   

        
a                   b                       c 
      
Figure 2.19: (a) external take, (b) Technical drawing sheet and (c) Colegio Hermanos Maristas ground level floor plan sheet.  
Source: (a) ACERVO GIOVANNARDI. Avaiable: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Access in: 24 Jul. 2018; (b-c) DIESTE & 
MONTAÑEZ. 1 collection draw, 2017. 
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CASE STUDY 6:                                                                                                       GALPAO PALENGA                                                          

Date of the Design: 1981                        Date of construction: 1982                      Author: Eladio Dieste (design and built)                                                           
 
Location: Emancipación 4700, Montevideo 11900, Uruguay.   
 
Primary Structural typology: Gaussian Vault             Complementary Structural typology: Discontinuous Gaussian vault       
 
Longitudinal Span (Gaussian Vault): 37,50 meters                     Max. Longitudinal Arrow: 3,51 meters 
 
Transverse Span (Gaussian Vault): 6,25 meters                           Max. Transverse Arrow:  2,35 meters        
                                   

       
a                                         b                                                                  c 
      
Figure 2.20: (a) External take, (b) Technical drawing sheets, and (c) Galpao Palenga ground floor plan drawing sheet. 
Source: (a) ACERVO GIOVANNARDI. Available: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Access in: 24 jul. 2018; (b-c) DIESTE & 
MONTAÑEZ. 1 collection draw, 2017. 
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CASE STUDY 7:                                                                            GALPAO CIN CEL CUR                                                           

Date of the Design: 1986    Date of construction: 1987-1988           Author: Eladio Dieste (Design and 
Built) 
 
Location: Arribeños 3532, Montevideo 12000, Uruguay.   
 
Primary Structural Typology: Gaussian Vault               Complementary Structural Typology: Discontinuous Gaussian Vaults       
 
Longitudinal Span (Gaussian Vault): 22,72 meters                              Max. Longitudinal Arrow: 2,60 meters 
 
Transverse Span (Gaussian Vaults): 4,70 meters                                  Max. Transverse Arrow:  1,45 meters        
                                   

        
a                                                                             b                                                                                        c                                                                                              
 
Figure 2.21: (a) Frontal external take and (b) posterior, (c) Galpao Cin Cel Cur technical drawing sheets. 
Source:  (a-b) ACERVO GIOVANNARDI. Available in: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Access in: 24 Jul. 2018; (b) DIESTE & 
MONTAÑEZ. 1 collection draw, 2017. 
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CASE STUDY 8:                                                                                           GALPAO FRAY MARCOS                                                     

Date of the design: 1986-1987                        Date of construction: 1986-1987             Author: Eladio Dieste (Design and Built)                                                           
 
Location: Ruta 94, Fray Marcos, Departamento de Canelones, Uruguay.   
 
Primary Structural typology:  Gaussian Vault               Complementary Structural Typology: Discontinuous Gaussian vault  
 
Longitudinal Span (Gaussian Vault): 23,66 meters                     Max. Longitudinal Arrow: 32,40 meters 
 
Transverse Span (Gaussian Vault): 5,00 meters                           Max. Transverse Arrow:  1,40 meters        
                                   

      
a                   b                                                                                   c 
      
Figure 2.22: (a) External take, (b) Technical drawing sheet, and (c) Fray Marcos Shed ground floor plant board.  
Source: (a) ACERVO GIOVANNARDI. Available: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Access in: 24 Jul. 2018; (b-c) DIESTE & 
MONTAÑEZ. 1 collection draw, 2017. 
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CASE STUDY 9:                                                                                             GALPAO - LÃS PIEDRA ALTA  

Date of the design: 1986-1987                        Date of construction: 1986-1987             Author: Eladio Dieste (Design and Built)                                                           
 
Location: Zorilla de San Martin sem número, Camino A. Berrondo, Departamento de Florida, Uruguay.   
 
Primary Structural Typology: Gaussian Vault               Complementary Structural Typology: Discontinuous Gaussian Vault       
 
Longitudinal Span (Gaussian Vault): 5,54 meters                     Max. Longitudinal Arrow: 38,88 meters 
 
Transverse Span (Gaussian Vault): 5,00 meters                           Max. Transverse Arrow:  1,88 meters        
                                   

     
a                     b                                                                                      c 
      
Figure 2.23: (a) External take, (b) Technical drawing sheet, and (c) Galpao de Lãs Piedra Alta ground floor plan board  
Source: (a) ACERVO GIOVANNARDI. Available: <https://issuu.com/fausto9312/docs/ed_operacompleta_2017>. Access in: 24 Jul. 2018; (b-c) DIESTE & 
MONTAÑEZ. 1 collection draw, 2017. 
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2.3. Redrawing of the transverse and longitudinal sections 

 

The extraction and analysis of the geometric relationships within the discontinuous gaussian vaults by Eladio Dieste was only 

possible through the obtention of the originals drawings of the engineer during the in-situ visitations to his office and UDELAR 

(Universidade de la República) in Montevideo, as was described in the section  2.1 The obtention of the original drawings and in-situ 

visitations. The present section objective’s is to establish the premises of the redrawing of the transverse and longitudinal sections of 

the study cases, because it was the first way to learn the geometry of the case studies and explore their design process. 

As mentioned in the previous section, the geometry of the case studies reside in the “geometry of the vault sheets” (Fig. 2.8), 

but its redrawing depends upon their correct interpretation. Therefore, the recognition of the geometry of the vault sheets rendered a 

special attention for their correct interpretation due to their importance for the validation of the thesis’s hypothesis. Among the 

consulted bibliography, only Carvalho (2004) proposes to explain this interpretation, but without much detail. Consequently, the 

interpretation of these technical drawing sheets was empiric in this research.  

In the geometry of the vault sheets, exemplified in figure 2.6, the geometric components of the vaults are divided into three 

main elements: a gaussian vault transverse section in its highest point, named by Dieste as “key” (clave in Spanish) (Figure 2.24), 

and a longitudinal section Gaussian vault in the moment that the transverse section touches the coordinate 0 in its horizontal axis 

base (Figure 2.25), and a general table of accumulated distances and section heights, named as “geometry of the vault” (Table 2.6). 



602 
 

 
Figure 2.24. Detail of the Gaussian vault transverse section in its highest point, named by Dieste as key in the “geometry of the vault sheets” referred to the 
Deposito Portuário Júlio Herrera y Orbes, design and built in 1976 Montevideo, Uruguay. 
Source: UDELAR Collection. 1 board. 2017. 
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The drawing analysis of these sections resulted in some findings. Firstly, the more pronounced curvature points of the 

discontinuous gaussian vaults transverses sections (Figure 2.24) are located on their higher angulation with relation to the horizontal 

axis, where the dimensioning registry consists in a larger number of subdivisions. This larger number of subdivisions is necessary to 

apprehend the geometrical nodes that constitutes the gaussian vault section’s geometry. It is also important to highlight how these 

structures are referenced upon geometrical construction points. In the case of Figure 2.24, these geometrical construction points are 

identified by the sequence of letters “A-R”. These heights are related to the accumulated distance of each point coming from the 

section’s beginning, in point “A”, following the Cartesian logic, increasing the values of X axis from left to right. 

 
Figure 2.25. Detail of the longitudinal section of the Gaussian vault in the moment that the transverse section touches the coordinate 0 in the axis X in the 
“Gaussian geometry sheet” reference of Deposito Portuário Júlio Herrera y Orbes, designed and built in 1976 Montevideo, Uruguay. 
Source: Collection UDELAR. 1 board. 2017. 
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In the longitudinal sections of the discontinuous gaussian vaults (Figure 2.25), there is illustrated a roof section from the point 

“E” in the transverse section, the point where the height stops in the horizontal axis basis at 0,0 m. It is important to be clear that this 

horizontal axis base is not aligned to the superior axis of the building’s sidewalls’ edges. The indicated floor level is referenced in 

regards to the position in this building horizontal axis, being + 8,91 m in Figure 2.25. 

Regarding the longitudinal sections, it is important to emphasize that these sections are subdivided in segments enabling the 

geometrical construction of their drawing and forms for constructive purposes. In these cases, it is possible to observe much more 

regular and uniform intervals between these geometric constitution points that compose the section, mostly lot due to the curvature’s 

softness. There are a few eccentricities in the distance between the intervals among the segments, but they concentrate in the 

beginning and in the end of these sections. Among the analyzed graphic material, it can be affirmed that these eccentricities within 

the accumulated distances vary in the order pf 0,001 m to 0,002 m. 

The same occurs in the transverse sections, where each geometrical construction point has its height related to the horizontal 

axis base, also used as reference in its accumulated horizontal distances towards the section’s initial point. In longitudinal sections, 

this initial point constitutes the highest point of the section, also known as section height. For example, in Figure 2.25 the initial point 

“0” has accumulated distance of 0,000 m and a height related to the horizontal axis bases of 4,307 m. In its point “5”, its accumulated 

distance is 399,5 cm, whereas its relative height is 4,170 m.  

As we have a larger number of subdivisions in the longitudinal sections, the geometrical constitution points are symbolized 

through numbers instead of letters, allowing for their cross-referencing  as points of the resulting surface through the coordinates 

table (Table 2.6.). 
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Table 2.6. Approximation of the general table of distance and highs referred as “Gaussian geometry” in “geometry of the vault  sheets” referred in the Deposito 
Portuário Júlio Herrera y Orbes, designed and built in 1976 in Montevideo, Uruguay. Highlighted in red to demonstrate the using of the table: transverse section 
through the longitudinal coordinate “7” has its height of 1,031 meters to the transverse coordinate “L”. 
Source: UDELAR Collection. 1 board. 2017. 

 

These “Geometry tables” (Table 2.6) are fundamental to the extraction of the geometric relationship of the discontinuous 

gaussian vaults, mainly because they promote a juxtaposition of the heights of the transverse points section to each axis in the 

longitudinal section. Through this table, it is possible to extract the coordinates that will define the gaussian vault surface geometry, 

enabling its parametric modelling with accuracy. The heights in each geometric construction point in Table 2.6  can be found in column 
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“0”, because of the longitudinal axis “0” is constituted by the section height. Each geometric construction point of “A-R” has its heights 

determined by its longitudinal coordinates “0-28” in which the section is find. For example, the transverse section through the 

longitudinal coordinate “7” will have the height of 1,031 meters in the transverse coordinate “L” (Table 2.6 – red). 

The empiric interpretation procedure of “geometry sheets” was used for the redrawing the transverse and longitudinal sections in 

order to assure the accurate modelling of the case studies. The preferred software for the operation was the AutoCAD 2017 because 

of the researcher’s familiarity, as well as the gratuity of its student version. The choice of the BIM software as Revit and ArchiCAD 

could be interesting because of the perspectives created and sections simultaneously generated to the floorplans redrawing, but the 

platforms development would imply in a constructive detailing greater than that available in the obtained drawing sheets.  

The first step for the redrawing was the insertion of the section points though the coordinates of the key transverse section of 

each design in a separated file through the command “Point”, and the accumulated coordinates and relative height (Figure 2.11) were 

then inserted as “X” and “Y” coordinates with this command. (Figure 2.26-a). These coordinates were then interpolated by 

approximation through the command “spline” (Figure 2.26-b), using the function “Osnap” to assure that its curvature segment were 

connected to the coordinates in the most accurate way possible.   

Figure 2.26  illustrates this procedure being undertaken for the Deposito Portuário Montevideo, in a way that later there were 

added dimensioning pertaining to the section’s relative heights and accumulated distances. The graphic weight of the transverse 

section was enhanced in relation to their dimensioning for a better visualization of the results (Figure 2.26-c). The same procedure 

was undertaken for the key longitudinal section for the same study case (Figure 2.26-d), as well as for the key transversal and 

longitudinal sections of all other case studies.  
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a.                                                                                               b. 

 
c.                                                                               d. 
 
Figure 2.26. Process of the AutoCAD 2017 redrawing of the key transverse section in Deposito Portuário de Montevideo from coordinates extracted from the 
geometry of the vault sheets (a), their interpolation through splines (b). Upon the procedure’s success, it was repeated for the case study’s key transvers section 
(c), as well as its key longitudinal sections (d), as well as for al key sections from all the other case studies.  
Source: MELACHOS, F. C. 4 drawings. 2019. 
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2.4. Analysis of the transverse section’s constituting geometry 

 

It was noticed a research gap in the geometrical constituency of the transverse section of the discontinuous gaussian vaults of 

Eladio Dieste. Therefore, in the next stage of the research, there shall be led established the experimentation procedures about the 

analysis of the geometric constituency in the transverse section of the object of study. Due to the inaccuracies observed in the initial 

redrawings in AutoCAD 2D, it was chosen to perform these research procedures through parametric modelling using software 

Rhinoceros 3D 6.0 along Grasshopper 3D because of its precision and affinity to the complex geometry of double curvature shells. 

Eladio Dieste’s position towards the necessity of designing buildings aligned to his social and economic reality guided the 

investigative nature of this research, and inspired the verification of approximation possibilities for the geometry of the transverse 

sections of his discontinuous gaussian vaults by means of circumference arch segments tangent to each other and straight-line 

segments. These explorations aimed to dilute the complexity of their geometry and investigate their design process. These 

circumference and straight segments arches could determine the compatibility to the draw these geometries with the aid of manual 

drawing instruments available to the engineer Dieste in his designing days.  

The algorithm designed to his first exploration is presented in Figure 2.27, and represents the Deposito Portuário de 

Montevideo. This algorithm is subdivided in two main steps: the curvature building from the geometry sheet points (Figure 2.27 – a-

1; a-2) and the verification of their geometrical constitution by segment of circumference arches tangent to each other (Figure 2.27 – 

b-1; b-2). There were made an average of five trials to check these tangencies for each key transverse section of the nine case 

studies until the number of constituting segments was reduced to a minimum without compromising its fidelity. 
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 It was opted to initiate the analysis study case with the Depósito do Porto de Montevideo because it has the biggest span 

amongst the discontinuous gaussian vaults designed by Dieste, with approximately 50 meters of extension. Initially, all the 

accumulated heights and distance coordinates in the key transverse section of the discontinuous gaussian vault listed in figure 2.24 

were isolated through the panel tool. These coordinates, were then unified in an single point through the Construct Points tool (Figure 

2.27 – a-1). It is also important to mention that the Construct Points tool presents as inputs the values of X, Y e Z.  It was assured 

that the resulting geometry from this model was aligned to the frontal view in Rhinoceros 3D, and the reference values to the 

accumulated distance were allocated in the X axis, and the relative heights were allocated in the Z axis. This procedure was repeated 

for all of the geometric construction points from “A-R” of the discontinuous gaussian vault transverse section analysis. All of the 

resultant points were then interpolated through the tool Interpolate, originating the curvature in the analyzed section (Figure 2.27 – a-

2). 

Afterwards, the points from the interpolated line created in Grasshopper 3D (Figure 2.27 – A- 2), were taken to Rhinoceros 3D 

through the command Bake. These points were used as a reference for the construction of the circumference arches segments 

tangent to each other with the command Arc > Extension (Figure 2.28 – a).  Next, the resulting circumference arch segments were 

added in the arc parameter in Grasshopper 3D (Figure 2.28 – b) allowing their tangents and others circumference arches segments 

to be created and visualized. Through the parameter Desconstruct Arc (Figure 2.28 – b; Figure 2.27 – b – 1), there were created 

straight-line segments which connected the extremities of the resulting arches to the center of their corresponding circumference 

(Figure 2.28 - c). The same procedure was used to perform this analysis on the key transverse sections of the other study cases.   
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Figure 2.27. Constituted geometry verification algorithm in the Discontinuous Gaussian vault transverse section of Eladio Dieste and his mains steps: using the construct points 
component (a-1) to build the curve (a-2), and construct arc (b-1) and tangency checks (b-2) in the curve. 
Source: MELACHOS, Felipe. 2018. 1 Algorithm. 
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a                                                               b                                                                                                 c 
 

  d 
Figure 2.28. (a) Circumference arc segment creation from the transverse section in 
the case study Rhinoceros 3D; (b) import and decomposition of the circumference 
arc segment through Grasshopper 3D; and partial resulting visualization (c) and 
complete (d) in the Rhinoceros 3D interface. 
Source: MELACHOS, Felipe. 2018. 1 Model GH. 
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Resuming what was discussed in the beginning of this section, there were usually made five trials to verify these tangencies 

on each key transverse section of the discontinuous gaussian vaults in nine listed case studies, until the amount of circumference 

arch segments was reduced to a minimum without hindering the approximation’s precision, when these segments were misaligned in 

their tangency axes. 

       
a                                                                               b                                                                           c 
Figure 2.29.  geometry analysis constituent of the Discontinuous gaussian vault transverse section in Cine Cel Cur: (a) Second trial, adopted; (b) third trial, rejected 
because of the misalignment  and overlap of the axis that tangencies the circumference arcs segments. (c).  
Source MELACHOS, F. C. 1 Model. 2018. 
 

Figure 2.29 illustrates the second (Figure 2.29 - a) and third (Figure 2.29 - b; c) analysis trials of the constituent geometry of 

the discontinuous gaussian vault key transverse section from the Galpao Cin Cel Cur (Case study n. 7). Trial 2 was adopted as final 

(Figure 2.29 -a), because trial 3 (Figure 2.29 – b) presented a misalignment and overlap of the tangency axes (Figure 2.29 – c) of 

about 2 centimeters. According to the satisfactory results of the pilot analysis presented in this section, the same procedure was 
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adopted as an investigative method of the other key transverse sections of the case study, as shall be documented in Chapter 3 – 

Results.  
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2.5. Polynomial regression of the transverse and longitudinal section

 

Upon consolidating the comprehension of the geometry of the vault sheets (Figure 2.24 – 2.26) in section 2.3. Redrawing of 

the transverse and longitudinal sections, the software Microsoft Excel was used in an experimental manner to extract possible 

generating equations of the key transverses and longitudinal sections of discontinuous Gaussian vaults case studies. Initially the 

points from the transverse section in the Figure 2.24 were added in spreadsheet form according to Figure 2.30. The Figure 2.30 data 

are related to the Deposito Portuário de Montevideo, giving sequence to the train of thought of this chapter. This data was transferred 

to a dispersion graphic through the command sequence “Insert > Recommended Graphics > Dispersion Graphic”. The choice for a 

dispersion graphic is because its data presentation enables the comparison of at least two groups of values, enabling it use to highlight 

the relationships between values sets.  

 

Figure 2.30. Dispersion Graphic generator through the coordinates in the transverse section key of the Gaussian vault in the axis “0” about the Depósito Portuário 
de Montevideo, designed and built in 1976 in the city of Montevideo, Uruguay. 
Source MELACHOS, Felipe. 2018. 1 File XLSX. 
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Next, there were used Microsoft Excel’s linear and multiple regression tools as a means of analysis to create the mathematical 

function adjusted of the obtained data. Upon a right click in the obtained graphic, it was selected the option “Adding Tendency Line” 

(Figure 2.31 - a). This command, led to a dialogue box that allowed choosing the most proper mathematic function for our case (Figure 

2.31-b), amongst other mathematics functions rejected because of explicit lack of precision. (Figure 2.31-c).  

    
a               b 

 
 

c                                                                                                               

 
Figure 2.31. Polynomial regression of the Discontinuous Gaussian vault 
transverse section in Microsoft Excel: (a) toll adding tendency line; (b) 
choosing the proper type of tendency line; and (c) discarded of inappropriate 
tendencies lines  
Source: MELACHOS, Felipe. 2018. 1 File XLSX. 
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The adequacy of the model to the data is measured by the determination coefficient (R²). This coefficient measures the 

accuracy of a model, because it represents the proportion of total variations explained by the regression of y in x1, x2, ... xk, defined 

as  R2 = SSR : SS Total. This SSR equation represents the sum of regression squares, the amount of variation amount within the 

resulting polynomial regression equation (MENDENHALL; BEAVER; e BEAVER, 2006). 

However, it was possible to discard some of the mathematic functions right from the get-go. Figure 2.31-c shows the adjusted 

function (dotted line) as visibly distant from the point data in the dispersion graphic. Upon discarding the linear regression and second-

degree polynomial regression possibilities, it was opted for the simpler degree polynomial function possible, the 3rd, according to the 

simplicity principle (MENDENHALL; BEAVER; e BEAVER, 2006). 

The tendency line menu enables the equation’s visualization along its corresponding verification factor R², where a value of 

1,00 means a perfect adjustment (CUSTÓDIO; ANDRADE; e AUGUSTO, 1996). In the polynomial regression case in the 

discontinuous gaussian vault key transverse section of the Deposito Portuário de Montevideo, it was obtained the third degree 

polynomial illustrated in the Figure 2.32-a, with a index R² higher than 99%. In the same procedure applied to the its key longitudinal 

section, it was obtained the second-degree polynomial illustrated in the Figure 2-32-b, with a index R² equals to 1. According to 

Mendenhall; Beaver; e Beaver (2006), the indexes assured the polynomial regression’s precision and thus fostered its adoption to all 

the other case studies as shall be demonstrated in Chapter 3 Results.  
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a                                                             b 
 
Figure 2.32. Polynomial regression in Microsoft Excel Transverse Section (a) and Longitudinal Section (b) Discontinuous Gaussian vaults in the Depósito 
Portuário de Montevideo.  
Source: MELACHOS, Felipe. 2018. 1 File XLSX. 
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2.6. Parametric Modelling 
 

 

The polynomial regression of the key transverses and longitudinal sections of the gaussian vaults from the case studies resulted 

in  third and second-degree polynomials respectively. These polynomials were used to model the key sections and roof surfaces of 

the case studies through their parametric modelling in Rhinoceros 3D 6.0 and Grasshopper 3D.  

As previously commented in this chapter, it was found a gap in the theoretical basis of this research about the constituent 

geometry in the transverse section of the discontinuous gaussian vault. There were detected citations mentioning  that the transverse 

sections of the discontinuous gaussian vault were sinusoidal functions in Bechthold (2008). Therefore, the parametric modelling 

experimentations of the case studies of this research began with a comparison between their transverse sections and their 

corresponding sinusoidal functions to verify their geometric compatibility. Therefore, there was created an algorithm in Grasshopper 

3D within Rhinoceros 3D 6.0 (Figure 2.33), that enables the overlap of sinusoidal functions with the key transverse sections to the 

case studies from this research.  

In the algorithm in the Figure 2.33, each green rectangle corresponds to a code for each one of the key transverse sections of 

the case studies, and the red rectangle pertains to the code of their corresponding sinusoidal function used as comparison. Figure 

2.34.a demonstrated the parametric construction process of the key transverse sections of the discontinuous gaussian vault in 

Depósito Portuário de Montevideo, ranging from 0 to 5.68 meters. The next sept was the use of the range component to determine 

the domain (span parameter) and the quantity of the geometric determination points within this section. Both of these values were 

extracted from the coordinate tables within geometry of the vault sheets of this study case (Figure 2.24-2.26; Table 2.6). As in this 

design there were 18 points of geometric determinations in the transverse sections, there were also placed 18 domain inputs to the 

curve (Figure 2.24-2.26; Table 2.6).  
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Figure 2.33. Algorithm created of Discontinuous Gaussian vaults transverse sections (codes highlighted in green), and its overlap with the sinusoid function 
(code in red).  
SOURCE:  MELACHOS, Felipe. 2018. 1 model. 
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 Afterwards, the range was connected to the component Expression, allowing for the input of this design’s corresponding 3rd 

degree polynomial found in the earlier polynomial regression procedures illustrated in the section 2.5. Polynomial Regression of the 

longitudinal and transverse sections. The resulting equation was placed as input z of the construct points component, so that the 

variations from the equation undulate towards the axis z and are visible in the  frontal view of Rhinoceros 3D (Figure 4.23.c). At last, 

the points were connected through the component interporlate, created by the resulting curve (Figure 2.34-b). 

   
a                                              b 
 

    
c                        d 

Figure 2.34: (a) Detail of the algorithm to create the Discontinuous Gaussian vaults key transverse sections of the Depósito Portuário using the third degree 
polynomial (b) model of the transverse section with interpolar points, resultant. (c) Algorithm detail to create a sinusoid function (d) overlap between the 
transverse section key of the Deposito Portuário and the sinusoid function (yellow). 
Source: MELACHOS, Felipe. 2018. 1 model. 
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The same procedure in the Figure 2.34 (a-b) was performed to the others key transverse sections of the case studies (Figure 

2.33), as well as in the sinusoid functions in the intervals matching with the transverse sections being analyzed (Figure 2.34-c). The 

sinusoidal curve was juxtaposed in the algorithm in order to verify the prerogatives in the state of the art (Figure 2.34-d).  

Once explained the parametric modelling  procedure of the sections from the equations obtained through polynomial 

regression, the next step was the establishment of the procedures for the parametric modelling of the discontinuous gaussian vaults 

surfaces themselves. The modelling algorithm of the roof surface in the discontinuous Gaussian vaults of the case studies (Figure 

2.35), was also developed in Rhinoceros 3D 6.0 within the plugin Grasshopper 3D, and can be divided in the steps in Table 2.7. The 

algorithm in Figure 2.35, and detailed in the Table 2.7, once again pertains to the Depósito Portuário de Montevideo.  

 a 

  b 
Figure 2.35: (a) Algorithm conceived in Rhinoceros 3D 6.0 within Grasshopper 3D, with its components grouped by color due to its partial modelling product (b) 
conceptual diagramming of these chromatic groups 
Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2019.  
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Tabela 2.7 – Detalhamento do algoritmo de modelagem paramétrica das abóbodas gaussianas descontínuas 

 
 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 
 

 
Resultado na modelagem 

 
1 – Modelagem da 
seção transversal 
chave 

 A  B 
 
2 – Modelagem de 
meia seção 
longitudinal chave  

 
C 

 D 

 E 
Table 2.7. Parametric modelling of the roof surfaces of the discontinuous Gaussian vaults of the studies cases – Part 1.  
Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2019.  
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Tabela 2.7 – Detalhamento do algoritmo de modelagem paramétrica das abóbodas gaussianas descontínuas (continuação) 
 

 
Etapa 
 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

 
3 – Ajuste de flecha 

 
E 

 G H 
4 – Guias verticais 
para controle 

 

  
I 

J  
 
5 – Base para 
caixilharia 

 
K 
 

    
L                                  M 

Table 2.7. Parametric modelling of the roof surfaces of the discontinuous Gaussian vaults of the studies cases – Part 2  
Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2019.  
.  
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Tabela 2.7 – Detalhamento do algoritmo de modelagem paramétrica das abóbodas gaussianas descontínuas (continuação) 

 

Etapa 

 

Detalhe do algoritmo 

 

Resultado na modelagem 

 

6 – Base para a 

superfície 

 

N  O 

7 - Modelagem de 

meio módulo de 

Superfície 

  

P 

  

Q                                             R 

Table 2.7. Parametric modelling of the roof surfaces of the discontinuous Gaussian vaults of the studies cases – Part 3.  
Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2019.  
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Tabela 2.7 – Detalhamento do algoritmo de modelagem paramétrica das abóbodas gaussianas descontínuas (continuação) 

 
 
Etapa 
 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

 
8 – Modelagem da 
superfície inteira 

 
S 

 T 

 U 
Table 2.7. Parametric modelling of the roof surfaces of the discontinuous Gaussian vaults of the studies cases – Part 4.  
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Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2019.  
 
 

According to Table 2.7, the expected stages in the parametric modeling of case studies’ surfaces were:  

1. Modeling of the key transverse section   

2. Modeling of the half key longitudinal section  

3. Height adjustment  

4. Vertical control guides  

5. Window frame base  

6. Surface base 

7. Modeling of half of a surface module  

8. Modeling of the whole surface module  

Table 2.7 illustrates each one of the seven modeling stages divided into three columns: 1 - the step name  (to the right), 2 – 

algorithm zoom (center), 3 – modelling results (left). Each step was colored according to the colors used in the algorithm synthesis in 

Figure 2.35. 

Step 1, Modeling to the key transverse section in Table 2.7 has the same algorithm (Table 2.7 – a) of the parametric modelling 

demonstrated in the Figureb2.34 -a, used in the comparison of the key transverse sections of the case studies with sinusoidal curves. 

Consequently, the modeling product of this initial step (Table 2.7 - b) was equivalent to the product in the Figure 2.34-b. The same 

parametric modeling procedure was also applied in the longitudinal half key modeling section in the study case in the step 2 Modeling 

the half key longitudinal section (Table 2.7 – c). The next step yielded the modelling of just half of a module (Table 2.7 – d) because 

of the second-degree polynomials obtained from the earlier polynomials regression only presented the heights and accumulated 
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distances of only half of a longitudinal section. In the next there were modeled the frontal and posterior half key longitudinal sections 

of a gaussian vault module (Table 2.7 – e), properly spaced by the transverse dimensions of the module (5, 68 meters), to delimitate 

the module base and enable the surface generation in latter steps of this parametric modeling algorithm.   

 

Figure 2.36: half-longitudinal section key of the Gaussian vault extracted 
from the vault geometry sheets from the Deposito Portuário de Montevideo. 
Source: UDELAR collection. 1 board. 2017

 

The next step, Height adjustment, culminated in the vertical positioning and adjustment of the key transverse section of the 

study case according to the height in the frontal key longitudinal section (Table 2.7 – f – g). This movement is given by the component 

move (Table 2.7 – e) associated to the movement vector Z so that the section elevates vertically to the necessary distance for its 

correct positioning.  

With the height corrected, it was possible to determinate the position of the window frame of the longitudinal section in step 5 

Window frame base, and to verify its position according to the technical drawings. However, the precision control for this position 

determination was made through the step 4 Verticals control guides. The modeling product in the algorithm step is explained by its 

title: vertical guides (Table 2.7 - j) to certificate that the key longitudinal section is aligned to its central axis and the geometric 

determination points established in the vaults geometry sheets. The algorithm referring to this step (Table 2.7 – i) demonstrates that 

the initial point in the roof’s central axis was designed in the ground, at the coordinate 0,0,0, and was moved according to the roof 

transverse span with the tool  move. This operation resulted in two points that were united with the component line. The resultant 
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curve of the component line was divided according to the quantity points of geometric determination from the vaults geometry sheets, 

through the component Divide Curve. These divisions were the starting point of the verticals control guides (Table 2.7 i - j). 

As previously discussed, step 5 – window frame bases produce the model of the curve that delineate the openings of the 

discontinuous gaussian vaults along its longitudinal sections, under its frontal longitudinal section and above its posterior longitudinal 

section. The algorithm zoom corresponding to step (Table2.7 – k) reveals that the process initiates with the decomposing of the 

previously obtained catenary section in its initial and ending points, and that the ending point was isolated and moved  44,74 m across 

the Y axis according to the geometry of the vault sheets from the Deposito Portuário de Montevideo (Figure 2.25). Logically, these 

measures vary according to each case study because they are different designs with different dimensions. Posteriorly, the resulting 

catenary curve was interpolated, highlighted in yellow in Table 2.7 - L. This horizontal arch was transferred to the x axis, delimitating 

the structural module of the Gaussian vault (Table 2.7 - m). 

Before the modeling of roof surface itself, it was necessary to determine its base in the Step 6 Surface base. The component 

grouping correspondent to this algorithm step  (Table 2.7 - n) demonstrates that this step has as its objective to create the  inputs 

needed to the parametrically model the intended surface with the component EdgeSurface in the Step 7 Modeling of half of a surface 

module  (Table 2.7 – p). These inputs corresponds to the design of half of a surface module (Table 2.7 – o). The option to modeling 

half of a surface module was also for the optimization of the algorithm’s size. 

Table 2.7 – n demonstrates the creation of straight-line segments that constitute the longitudinal axis of the surface base (Table 

2.7 – o). The discontinuous gaussian vaults roof surface creation was performed through step 7 – Modeling of half of a surface module 

and step 8 – Modeling of the whole surface module. The components used in these steps (Table 2.7 – p) reveal that the resultant 

surface (Table 2.7 – r) was created by the component EdgeSurface. This component presents the inputs A-D, in the curves that shall 

compose the surface edges, because the component EdgeSurface creates surfaces from its actual edges. The curves used as surface 

edge were the two longitudinal sections in the structural module (frontal and posterior), the key transverse module section, and its 



629 
 

final transverse planar edge, that despite appearing to be a straight-line segment is composed by a spline soft curvature (Table 2.7 – 

q - r). 

In this final algorithm step of the parametric modeling of the study case, the resulting surface from the previous step was 

mirrored in relation to its key transverse section (inserted in the plane XZ) using the component Mirror (Table 2.7 – s), obtaining a 

whole structural module of a discontinuous gaussian vault (Table 2.7 – t). Posteriorly, there were used the series and move 

components to move the gaussian vaults module in the designed distance and quantity (Table2.7 – s), creating the whole roof 

geometry for the case study (Table 2.7 – u). 

 To complement the geometry comprehension of the geometry of each study case, but not as an analysis tool in the 

methodological research procedures within this thesis, there were prototyped the halves of the structural modules (Figure 2.37 – e - 

f) and the whole roof surfaces of all nine case  studies cases in this research  (Figure 2.38 – d). Each half module was translated to 

Rhinoceros 3D 6.0 through the bake command in Grasshopper 3D (Figure 2.37.a), so that it could be prepared for its digital fabrication. 

Once in Rhinoceros 3D (Figure 2.37 – b), the model was scaled in 10 times, as it was created in millimeters in Grasshopper 3D, and 

each half model was sent to digital fabrication in the scale 1:100 to fit the Felix 3.1’s printing tray (Figure 2.37 – d). Still in Rhinoceros 

3D 6.0, the model had its surface extruded in 2 centimeters through the command  ExtrudeSrf (Figure 2.37 - b), because previous 

experiences with the digital fabrication in the same equipment in the Prototyping Laboratories of FAU Mackenzie showed that 

thickness under  2 centimeters promote the loss of stability during the digital fabrication process, resulting in loss of resources. 

The resultant half module (Figure 2.37 – e – f) were fixed in Eucatex bases of 30 cm for 15 cm, with acrylic supports of  2 mm 

modeled in Rhinoceros 3D 6.0 based in the key transverse section of each study case. This acrylic modeling was machined in the 

laser cutters GLC-1060 of the manufacture Glorystar, within the Prototyping Laboratory of the Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. This same process was used in the rest of the nine studies cases, creating 18 models of half 
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roof module (2 roof halves of each of the 9 case studies). Each half module had an approximated time of digital fabrication of around 

5h34 in smaller models as the Galpao Cine Cel Cur, and around 6h30 in bigger models as in the Depósito Portuário.  

     
a                                                                                            b                                                                           c 

   
d                                      e                                                                                            f 
  
Figure 2.37. Process of the digital fabrication of the half roof modules of the study case. The surface created in Grasshoper 3D was transferred to Rhinoceros 
3D 6.0  through the command Bake (a); in Rhinoceros 3D 6.0 (b), the model was manipulated to enable its digital fabrication, and verified in Simplify 3D (c) to 
optimize the process (d).The same procedure was used to both sides of half structural module (e-f). 
Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2018. 
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The prototyping of the whole roof surfaces started from the half modules transferred to Rhinoceros 3D 6.0 with bake (Figure 

2.37 – a). These half modules were mirrored based in their key transverse section, using the command Mirror, in a way that the 

complete roof modules were multiplied and moved through the command move, according to the design guidelines of each case 

study. (Figure 2.38 – a). In Depósito Portuário de Montevidéu, for example, the design´s sections indicates the presence of 14 

discontinuous Gaussian vaults modules. At last, the model was scaled using the command scale with the factor 0,5, in a way to adjust 

its scale to 1:200.  

     
a                                                      b                                                                 c                                                  d                                         
Figure 2.38. Digital fabrication of the whole roof of the case studies: (a) manipulation of the model in Rhinoceros 3D 6.0; (b) prototyping configurations in Simplify 
3D; (c) prototyping process and e (d) final result. 
Source: MELACHOS, F. C. 4 Photographies. 2018. 
 

These designs were inserted in the software from Felix 3.1, the Simplify3d (Figure 2.38 - b) in order to create an .stl file to be 

sent to the Felix 3.1 prototyping machines (Figure 2.38 – c). These models were then fractioned according to table 2.8 to fit in the 

Felix 3.1 tray in a scale of 1:200. The Digital Fabrication periods were long (Figure 2.38 - c) and varied between 6h20 and 12h00 

hours, depending of the model size. The biggest models needed to be divided in half or even in thirds, such as the ones that took 

more time to be executed, presenting some defects in the process and demanding repeat prototyping sessions.  
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Projeto Divisões necessárias para a Fabricação 

digital das coberturas completas na escala 

1:200 

Cine Cel Cur 1 única peça – impresso inteiro em 1:200 

Colégio Hermanos Maristas  1 única peça – impresso inteiro em 1:200 

Depósito Portuário 1ª metade – lado esquerdo 

1ª metade – lado direito 

2ª metade – lado esquerdo 

2ª metade – lado direito 

Fábrica Caputto 1ª metade – lado esquerdo 

1ª metade – lado direito 

2ª metade – lado esquerdo 

2ª metade – lado direito 

Fábrica Tabaco 1ª metade 

2ª metade 

Fábrica Ferrando 1ª metade 

2ª metade 

Frai Marcus 1ª metade 

2ª metade 

Galpao Palenga 1ª metade 

2ª metade 

Lanera – Piedra Alta 1º terço – esquerda 

1º terço – direita 

2º terço – esquerda 

2º terço – direita 

3º terço – esquerda 

3º terço - direita 

Table 2.8 List of the digitally fabricated models analysis. The designs in 
green had the whole roof modeled, and the highlighted in yellow had its first 
half concluded.  
Source: MELACHOS, F. C. 24 models. 2018. 

 

Something important to notice is that, both half roof models and the whole roof models, lasted approximately 1/3 longer than 

the time foreseen in the software Simplify3D. According to Affonso Orciuoli (verbal information, 2018), 3d printer suppliers of the 

prototyping laboratories in the FAU-Mackenzie, the reason for this time extension was because most of the pieces came too close to 

the vertical limit of the Felix 3.1 tray. 
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2.7. Gaussian Surface Analysis  

 

The state-of-the-art regarding geometry applied to structural design explored in section 1.4 of the theoretical basis of this 

doctoral thesis, demonstrated the importance of this gaussian curvature analysis to verify the surface of complex geometries. 

Therefore, the following step of the methodological procedures of these studies comprehends the surface analysis of the 

discontinuous gaussian vaults from the listed case studies. 

In this sense, it was also created an algorithm (Figure 2.39 a; b; c) in Rhinoceros 3D 6.0 within Grasshopper 3D to create the 

Gaussian analysis of the studies cases of the half modules in the structured surfaces created and explained by the algorithm in the 

previous section, 2.6. Parametric Modeling (Figure 2.35; Table 2.7). However, it was opted to perform the Gaussian analysis in the 

studies cases directly in Rhinoceros 3D 6.0 (Figure 2.39 – d; e; f) for a better visualization and access to the quantitative results of 

these analysis. 

The algorithm created for the gaussian analysis (Figure 2.39 a) divides the created surface in the algorithm from the previous 

section (Figure 2.35; Table 2.7) through the component Divide Surface (Figure 2.35 - b), identifying the k coefficient point by point. 

The point’s coordinates’ U and V axes were determined from the quantity of bovedillas prescribed in each case study’s construction 

drawings. In the case of the Depósito Portuário de Montevideo, for example, there were used 43 points in the longitudinal surface 

axis.  

The resulting surface and its points division were then used as inputs for the component Surface Curvature, whose two of its 

outputs are G, referring to the k coefficient of the gaussian curvature in each of the pre-established points, and M, referring to the 

medium curvature in the same points. The resultant values of G output were then connected to the component gradient, to be 

visualized through a range of colors within the component custom preview (Figure 2.39 - c).  
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a                                                                                                                                             b                                               c 

        
d                                                                                         e                                                                                                    f 

 
Figure 2.39: (a) Algorithm for the Gaussian analysis of the case studies in Rhinoceros 3D 6.0 along with Grasshopper 3D; (b) surface points where the k values 
where measured (c). (d) Gaussian analysis procedure directly in Rhinoceros 3D 6.0 and the resultant surface with a clear chromatic explaining (e) and 
quantitative values of  k (f). 
Source: MELACHOS, F. C. 2 Models. 2019.  
 

Although these algorithms present the values of k point by point, with a positive aspect in terms of precision, the visualization 

of these results proved unsatisfying. The chromatic uniformity of the results among the studies cases was a challenge because of the 

surface point’s k values difference.  

Therefore, the same gaussian analysis process was also experimented directly in Rhinoceros 3D 6.0, though the gaussian 

analysis tool of this software. This tool is activated through the command sequence Analyze > Surface > Curvature Analysis (Figure 
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2.39 - d). This tool works for this research’s purposes only upon the baking of the created surface in the previous section’s algorithm 

(Figure 2.35; Table 2.7). Upon activating the command Curvature Analysis, a tool panel opens, where it is possible to choose which 

type of curvature analysis one desires to perform: Gaussian analysis, average curvature, highest curvature radius and lowest 

curvature radius (Figure 2.39 - d). This same panel illustrates the curvature analysis’ values, identified in uniform chromatic scales 

(Figure 2. 39 - f), that help a consistent interpretation of the resultant models of the case studies (Figure 2.39 – e). In this research, it 

was opted for the execution of the gaussian analysis directly in Rhinoceros 3D 6.0 as a methodological procedure, because the results 

had a more uniform and enhanced visibility when compared to the resulting models from the Grasshopper 3D algorithm demonstrated 

earlier in this section. Also, in Rhinoceros 3D, the quantitative results of the curvature analyses proved easier to access as a whole 

in the surface, as opposed to the previously conceived Grasshopper 3D algorithm.   

In the same way that the state-of-the-art indicated the necessity to perform gaussian curvature analysis of the discontinuous 

gaussian vaults surfaces of the study case of this research, the same occurs with the verification of their medium curvature. Therefore, 

the same procedure for the analysis in curvature surfaces directly in Rhinoceros 3D 6.0 was also used to verify the medium curvature 

of all case studies within the scope of this doctoral thesis. 
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2.8. Illuminance Analysis  

 
One of the most remarkable remarks on the qualification exam of this doctoral thesis was about the necessity to reflect upon 

the quality of the architectural spaces created by the object of study of this thesis, the discontinuous gaussian vaults designed and 

built by Eladio Dieste. This constitutes a fair request, since this doctoral thesis is being developed in an architecture program. It is 

also important to highlight that the exhaustion of the theoretical basis of this research in the Chapter 1 - Theoretical Foundations: 

Eladio Dieste, a Latin-American innovative structural engineer, did not indicate analyses regarding the environmental qualities of the 

spaces generated by the discontinuous gaussian vaults designed and built by Eladio Dieste. Therefore, the following step of these 

methodological procedures is the parametric analysis of the illuminance indexes of the internal spaces resultant from the 

discontinuous gaussian vaults’ geometry, in a way to verify the architectural quantity of their resultant space in the terms of lighting 

and visual comfort.  

The algorithm (Figure 2.40) developed to achieve the above-mentioned parametric analysis of the illuminance indexes of the 

case studies also used Rhinoceros 3D 6.0 and Grasshopper 3D, as well as its plug-ins dedicated to parametrical environmental 

comfort analysis: Ladybug and Honeybee. Figure 2.40 grouped the components used in this algorithm by colors related to the final 

modelling product regarding each modeling step. Table 2.9 illustrates the algorithm’s modeling steps, with a zoom-in of each 

corresponding algorithm’s portion. The algorithm illustrated in Figure 2.40 and detailed in theTable 2.9 are once again related the 

Deposito Portuário de Montevideo.  
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  a

 b                                                                                                                         
b 
Figure 2.40: (a) Algorithm conceived in Rhinoceros 3D 6.0 along with Grasshopper 3D, Ladybug, and Honeybee, with its components grouped by color their 
naming referencing their main modeling output (b) 
Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2019.  
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Tabela 2.9 – Detalhamento do algoritmo de análise de iluminância das abóbodas gaussianas descontínuas  

 

Etapa 

 

Detalhe do algoritmo 

 

Resultado na modelagem 

 

1-Ativação dos 

plugins 

Honeybee & 

Ladybug  A 

  

Sem produto de modelagem 

 

2 – Criação das 

HB Zones  

 

 

B 

 C 

 D 

Table 2.9: Demonstration of the steps and algorithm modeling results of the illuminance analysis of the studies cases. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2019. 
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Tabela 2.9 – Detalhamento do algoritmo de análise de iluminância das abóbodas gaussianas descontínuas  

 
 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 
 

 
Resultado na modelagem 

 
3 – Localização  

 E 

 
Sem produto de modelagem 

 
4 – Grid de 
Simulação 

 F  G 
 
5 - Sunpath  

 H  I 
Table 2.9: Demonstration of the steps and results of the algorithm modeling of the illuminance analysis of the studies cases. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2019.  
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Table 2.9: Demonstration of the steps and results of the algorithm modeling of the illuminance analysis of the studies cases. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2019.  
 

 

  
Tabela 2.9 – Detalhamento do algoritmo de análise de iluminância das abóbodas gaussianas descontínuas (continuação) 
 
Etapa 
 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

 
6 – Janelas e 
aberturas: 
verificação de 
HB Zones 

 J 

 K 
7 – HB Surfaces 

  
L                                                 M 

  
N                                                O 

 P  Q 

 R  S 
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Tabela 2.9 – Detalhamento do algoritmo de análise de iluminância das abóbodas gaussianas descontínuas (continuação) 

 

Etapa 

 

Detalhe do algoritmo 

 

Resultado na modelagem 

 

8 – Análise de 

Iluminância  

  T   U 

Table 2.9: Demonstration of the steps and results of the algorithm modeling of the illuminance analysis of the studies cases. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2019.  

 

The algorithm illustrated in Figure 2.40 and detailed in Table 2.40 can be divided in the following steps:  

 

1. Activation of the plug-ins Honeybee and Ladybug 

2. Creation of the HB Zones 

3. Location 

4. Simulation Grid 

5. Sunpath 
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6. Windows and openings –HB Zones verification 

7. HB Surfaces – Windows / Walls / Surface / Floor 

8. Illuminance Analysis 

 

The algorithm starts with its  stage 1 Activation of the plug-ins Honeybee and Ladybug, where there were launched the most 

updated initial components of both Honeybee and Ladybug (Table 2.9 - a). In the moment of this algorithm development, they were  

Ladybug version 0.0.67 and Honeybee version 0.0.64 DEC_05_2018. The use of these updated version updated is important so that 

the plug-ins works correctly. The user’s community of these plug-ins is very proactive, so that only through these updated versions of 

the plug-ins it was possible to analyze double curvature geometries. The user knows that everything is ok when connecting a 

Grasshopper 3D “panel” to both of these initial components and their compliance is verified. 

In the following stage, stage 2 – Creation of the HB Zones, created the “HB – Zones”, or “Honeybee Zones”, that are groups 

of architectonic elements in terms of thermal proprieties, using, air conditioning, naming and maximum angle of coverage as their 

main parameters. The components groups referencing to this stage (Table 2.9 – b) demonstrates that the main input in this portion 

of the algorithm was the initial roof geometry and external walls of the analyzed study case, through the component brep. The lateral 

walls geometry of the initial breps of the case studies was not parametric modeled because of their regular geometry, and were thus 

geometrically modeled in Rhinoceros 3D 6.0 (Figure 2.41). However, the roof of these initial breps was inserted in Rhinoceros 3D 6.0 

from Grasshopper 3D, deriving from Stage 8 – Whole surface modeling of the detailed algorithm in the previously section (Table 2.7 

– s; t; u). 

Posteriorly, the algorithm detailed in Stage 2 – Creation of the HB Zones (Table 2.9 – b), demonstrates that the parameters 

requested for each case study (building use; necessity program; and maximum inclination roof) were connected to the main 

component of this stage, the Honeybee_Masses2Zone. This component, creates a new brep already divided in zones according to 



643 
 

the needs of the plug-in, with constructive elements above the surface elements (Table 2.9 – c) and constructive elements below the 

surface (Table 2.9 -  d).  

 

Figure 2.41: Initial Brep of the algorithm of the illuminance analysis of the 
case study  
Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2019.  

 

The stage 3 - Location pertains to the insertion of the georeferencing parameters of the meteorological data of the case studies. 

The algorithm detail in Table 2.9 – e) demonstrates that this procedure is produced by the component Ladybug_Open EPW And 

STAT Weather Files, where is inserted a link of the data base containing the meteorological data of the location of the case study. 

This component depends of the installation of the program Energy Plus, containing an extensive climatic database (Figure 2.42), 

where it is highlighted the abundance of climatic data from Brazil (Figure 2.42, dark red) in comparison to the rest of the world. 

The climatic data of each study case was initially inserted in the components’ groups of stages 4 Simulation Grid and 5 – 

Sunpath. In the component grouping Simulation Grid, the main objective was the establishment of a mesh that will receive the 

insolation analysis through the Honeybee_Grid Based Simulation component (Table 2.9 – f).  

This component is fed by the initial geometry of the case studies through the component Deconstruct Brep, and results in the 

creation of a parameterized mesh (Table 2.9 - g). This group of components is also important because it contains the combinations 

of month - day - time to be analyzed, as in the case the Summer Solstice of 2018, in the 21st of December 2018, at the (Table2.9 – 

f). 
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Figure 2.42: Map of the meteorological database used by the plug-in 
Ladybug. 
Source: LADYBUGTOOLS. Available in: 
<http://www.ladybug.tools/epwmap/>. Access in 10.06.2019. 
 

 

In the stage 5 – Sunpath, the location data was inserted in the Ladybug Import EPW component and posteriorly incorporated 

in the component Ladybug Sunpath (Table 2.9 – h). The Ladybug Sunpath also incorporates the month - day – time combination, but 

also contemplates the analysis period of intervals ranging from a few months to a few hours. The problem found in this plug-in is that 

little increments in the analysis period made the plug-in crash or to become unstable, so that it was opted to work with specific month 

- day - time combinations for this demonstration. The result of this grouping of components was the creation of a solar trajectory model 

(Table 2.9 - i), that can be used to potentialize the analysis of the obtained results.  

The algorithm’s sequence, stage 6 – Windows and openings–HB Zones verifications, tackles the insertion of the transparency 

parameters from windows and sky openings resulting from the geometry of the case studies, as well as the HB Zones resulting from 

the geometric wall, roof, window, and floor elements, because each element presents a distinguished input parameters for its latter 

analysis. In the case of the Deposito Portuário de Montevideo, both the discontinuous Gaussian vaults openings and the side walls’ 

openings only exists in the east facade, in a way that the others orientations were parameterized without openings in the component 

http://www.ladybug.tools/epwmap/
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Honeybee_Glazing Parameter List (Table 2.9 – j). The conference and visualization of this distribution between the HB Zones above-

mentioned was performed through the component Custom Preview (Table 2.9 -k).  

The last algorithm sequence before the analysis itself consists in the addition of parameters of environmental comfort with the 

Honeybee_Radiance Glass Material (Table 2.9 - m) component for transparent materials and the Honeybee_Radiance Opaque 

Material for opaque materials (Table 2.9 – l; n; p). Before the absence of technical properties, such as accurate transmittance and 

reflectance for the bricks and glass used by Eladio Dieste, there were used the plug-in’s default reflectance, transmittance, and 

refractive values for “ordinary glass” and “ceramic masonry blocks” of the material library of the Ladybug Tools (2019) for this 

algorithm. The outputs from these components were inserted in their respective component Honeybee_Create HB Surfaces and 

created HB Surfaces for the windows (Table 2.9 - p), walls (Table 2.9 - q), roof (Table 2.9 - r), and floor (Table 2.9 - s). 

The algorithm ends with stage 8 – Illuminance analysis (Table 2.9 – t). The illuminance analysis is performed with the 

component Honeybee_Daylight Simulation, that groups the geometry, meteorological data, thermal and mechanical properties of the 

building elements, to run the illuminance analysis. The component Ladybug_RecolorMesh allows a visualization of the illuminance 

values simulation from the case studies with different ranges and combinations of month, day and hour.  

    Each analysis took between 5 and 15 minutes to be concluded, always presenting the screen in the Figure 2.43 - a during its 

process. The plug-in demonstrated relative inconsistency, sometimes crashing Grasshopper 3D, and other times pointing out errors 

in the component Honeybee_Daylight Simulation. Consultation to the LadybugTools (2019) forums demonstrates that only the last 

version of Honeybee, released in December 2018, was prepared to deal with more complex and doubly curved geometries. The 

analysis success is indicated by the absence of errors in the Honeybee_Daylight Simulation, and the positive feedback panel from its 

output ReadMe (Figure 2.43 - b). In short, it was demanded persistence and six months of intense work to create the desired 

simulations.   
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a.                                                                                                                                                  b. 
Figure 2.43: (a) Processing screen of the illuminance analysis in the plug-ins Honeybee and Ladybug in Grasshopper 3D within Rhinoceros 3D, (b) panel 
component connected to the output of the component Honeybee_Daylight Simulation named ReadMe that assures the analysis success. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 algorithm. 2019. 

 

 
 

In a way to cover and optimize the quantity of the analyses made and cover the largest possible range of illuminance variations 

during the year, it was opted to conduct these analysis in combinations of month - days - time that take into account the solstices and 

equinox of the year’s seasons of the natural lightning periods in Uruguay (location of the case studies):  

17. Summer Solstice: December 21 @ 9h00 AM 

18. Summer Solstice: December 21 @ 12h00 PM 
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19. Summer Solstice: December 21 @ 15h00 PM 

20. Summer Solstice: December 21 @ 18h00 PM 

21. Fall equinox: march 20 @ 9h00 AM 

22. Fall equinox: march 20 @ 12h00 PM 

23. Fall equinox: march 20 @ 15h00 PM 

24. Fall equinox: march 20 @ 18h00 PM 

25. Winter Solstice: December 21 @ 9h00 AM 

26. Winter Solstice: December 21 @ 12h00 PM 

27. Winter Solstice: December 21 @ 15h00 PM 

28. Winter Solstice: December 21 @ 18h00 PM 

29. Spring equinox: September 23 @ 9h00 AM 

30. Spring equinox: September 23 @ 12h00 PM 

31. Spring equinox: September 23 @ 15h00 PM 

32. Spring equinox: September 23 @ 18h00 PM 
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b.                                                                                                   b. 

 
Figure 2.44. (a) Cloud mapping; and (b) average temperature by hour/year. 
Source: WEATHERSPARK. Available in : < https://pt.weatherspark.com/y/29220/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Montevid%C3%A9u-Uruguai-durante-o-
ano#Sections-Clouds>. Access in: 24 jun. 2019. 

 

Something important to mention regarding this modeling stage is that, according to the statistical evidence in Figure 2.44, the 

sun rises in  Montevideo between five and eight hour of the morning throughout the year, however the illuminance analyses performed 

in Honeybee and Ladybug during this research were most consistent when performed after 9h00 in the morning. Therefore, the case 

studies’ measurements began from 9h00AM. The above measurements were performed to all nine case studies cases, as shall be 

demonstrated in Chapter 3 Results.  
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3. Results 

 

 

O valor e a utilidade de qualquer experimento é determinado pelo encaixe entre o material e a finalidade para a qual ele é usado e, 
assim, no caso diante de nós não podemos desconsiderar que as plantas quando objetos de experiência, estão sujeitas à maneira 
como tal experimento é conduzido.” (MENDEL, G. J., 18__). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



650 
 

3. Results 

 

 

This chapter expresses the results of the experimentations conducted during this research regarding the verification of the 

thesis’s guiding hypothesis by means of the case studies analysis, conducted under the methodological premises established in the 

previous chapter, 2. Methodological Procedures. The results from these experimentations were divided according to their nature, in 

the sections below: 

 

▪ 3.1. Sections Analyses  

▪ 3.2. Surface Analysis  

▪ 3.3. Illuminance Analysis  

 

In section 3.1. Section Analyses, there were conducted experimentations with the longitudinal and transverse sections of the 

discontinuous gaussian vaults of the selected case studies, listed as according to the selection criteria established in the Chapter 2 

of this doctoral thesis. Below there is a listing of the experiments regarding the case studies’ sections:  

 

1. Redrawing of the transverse and longitudinal sections 

2. Analysis of the constituent geometry of the transverse section 

3. Polynomial regression of the transverse and longitudinal sections 

4. Parametric modeling of the transverse section: verification and juxtaposition with sinusoidal curves  
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In section 3.2 Surface Analysis, there are grouped the experiments performed with the roof surface models. This section 

focuses on experiments regarding the gaussian analysis of these surfaces.  

At last, section 3.3 Illuminance Analysis, shows the results of the experimentations regarding the illuminance indexes, regarding 

the natural lighting, in architectural space generated from the geometry of the discontinuous gaussian vaults. 
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3.1. Section Analyses  

 

The transverse section analyses of the object of study started by the redrawing of their respective key longitudinal and 

transverse sections. These results, as well as the redrawing efforts performed under the processes explained in section 2.3. 

Redrawing of the transverse and longitudinal sections, reveals that dimension of the transverse spans of the discontinuous gaussian 

vaults are relatively uniform. However, when it comes to the dimension of the longitudinal spans, it was noted a much bigger variance. 

These results were systematized in Figure 3.1, where the transverse spans (Figure 3.1 – a) and longitudinal spans (Figure 3.1-

b) of the gaussian vaults of the case studies were compared. In this figure, as well as in the rest of the complementary figures within 

this chapter, the case studies were number from 1 to 9 as their established numbering in section 2.2 – Case Study selection criteria: 

1 Fábrica Caputo 

2 Depósito Portuário de Montevideo 

3 Galpão Ferrando 

4 Fábrica de Tabaco 

5 Colégio Hermanos Maristas 

6 Galpão Palenga 

7 Fábrica Cin Cel Cur 

8 Galpão Frai Marcos 

9 Galpão de Lãs Piedras Altas  
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Table 3.1: Redrawing of the transverse and longitudinal key sections of the case studies. SEE AMPLIFIED IMAGE IN PORTUGUESE VERSION. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2019.  

 

 

The joint analysis of Table 3.1 and Figure 3.1 revealed that the transverse spans from the discontinuous gaussian vaults from 

the case studies stand between 4,70 m e 6,25 m. That is, the discontinuous gaussian vaults from the case studies presented uniform 

transverse span dimensions.  

The same joint analysis referring to the longitudinal spans of the discontinuous gaussian vaults from the case studies (Table 

3.1, Figure 3.1), revealed that their distances vary in a rather heterogeneous manner, ranging from smaller spans of 20,40 m as in 

the case of Colegio Hermanos Maristas (case study 5), all the way to bigger spans of 50,00 m as in the case of Deposito Portuario 

de Montevideo (case study 2). Something important to point out is that bigger longitudinal spans do not necessarily imply in bigger 

transverse spans. For example, the Deposito Portuario de Montevideo has a transverse span of just 2,20 m, whereas Fabrica Caputto 



654 
 

(case study 1) and Galpao Palenga (case study – 6), the case studies with the bigger transverse span at 2,35 m (Figure 3.1 -a), only 

have longitudinal spans of 37,50 m and 38,80 m respectively (Figure 3.1 - b).  

 

  
a                                                                                                                      b 
Figura 3.1: Vão transversal (a) e vão longitudinal (b) das Abóbadas gaussianas descontínuas dos estudos de caso. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 2 tabelas. 2019. 

 

The joint analysis of Table 3.1 and Figure 3.1 reveals that the transverse heights (Figure 3.2 – a) and longitudinal heights 

(Figure 3.2 – b), possess relationships similar to those observed in their respective span dimensioning. That is, Figure 3.2 – a indicates 

that the height dimensioning for the transverse spans is relatively constant, varying from 1,40 m to 2,35 meters. Figure 3.2 – b 

indicates that the dimensioning of the longitudinal heights presents a relative variation, going from 1,82 m to 4,31 m. 
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a                                                                                                                     b 
Figure 3.2: Transverse height (a) and longitudinal height (b) from the discontinuous gaussian vaults of the case studies. 
Source: MELACHOS, F. C. 2 graphs. 2019. 
 
 

The cross-referencing of Figures 3.1-a and 3.2-a indicates that transverse spans inspire bigger heights. For example, Fabrica 

Caputto (case study 1) and Galpao Palenga (case study 6) present the biggest transverse spans (6,00 m – Figure 3.1 – a) and some 

of the biggest transverse heights (2,25 m and 2,35 m respectively) amongst the case studies. The same relationship does not 

necessarily happen when it comes to the longitudinal spans, where the Deposito Portuario de Montevideo (case study – 2) presents 

a 50 m longitudinal span (Figure 3.1 – b) and longitudinal height of 4,31 m, much overpowered by Galpao de Lãs Piedras Altas (case 

study – 9) longitudinal height of 5,54 m, with a mere 38,88 m longitudinal span. 
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a                                                                                                                       b 
Figure 3.3: transverse height – span relationship (a) and longitudinal height – span relationship (b) within the discontinuous gaussian vaults from the case 
studies. 
Source: MELACHOS, F. C. 2 tables. 2019. 

 

Figure 3.3 establishes the transverse height to span relationships (a) and longitudinal height to span relationships (b) in the 

case studies. In transverse spans from the case studies, Figure 3.3 – a indicates an alternance of proportions between 1:2 and  1:3 

(majority of cases) or 1:3 and 1:4 (minority of cases). When it comes to longitudinal spans, Figure 3.3 – b indicates an isonomic 

distribution of proportions amongst 1:11 and 1:12; 1:10 and 1:11; and 1:7 and 1:8, with a single instance of a 1:8 and 1:9 relationship. 

Therefore, it becomes established the transverse height to span relationship figured between 1:2 > x > 1:4. In the same manner, it 

becomes established that the longitudinal height to span relationship figured between 1:11 > x > 1:8, and its average was 

approximately 1:10. 
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The geometry of vaults sheets reveal that the height and accumulated distances registry was always done with three decimal 

places. When it comes to the key longitudinal sections of the discontinuous gaussian vaults, it was observed a homogeneity amongst 

the accumulated distance markings, with variations in the first and last registries. When it comes to the key transverse sections, it 

was observed a considerable variation in the accumulated distance markings.  

For example, the redrawing of the key longitudinal section of the Deposito Portuario de Montevideo in Table 3.1 – a reveals 

that the distancing amongst its accumulated distance markings is always 79,90 cm, that is, a conformity in 100% of these distancing 

markings. However, when it comes to the key transverse sections of the same case study, it was noted that the distancing amongst 

its accumulated distance markings was erratic, with a most common dimension of 0,265 cm in 35% of the markings. Figure 3.4 

illustrate the point above, in a way that Figure 3.4-a verifies the percentual of accumulated distance marking dimension’ repetition in 

the key transverse sections, and Figure 3.4-b does the same with longitudinal key sections.  

The juxtaposition of Table 3.1 and Figure 3.4 reveals that, when it comes to key transverse sections, the accumulated distance 

markings usually varies in the first two and last two measurements, exactly in their most accentuated curvature intervals. The first two 

case studies (Fabrica Caputto – case study 1, and Deposito Portuario – case study 2), have shown the biggest variation amongst 

these accumulated distance markings in their transverse sections, where as Colegio Hermanos Maristas (case study – 5) showed a 

total uniformity. 
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a                    b 
Figure 3.4: Percentual of accumulated distance marking dimension’ repetition in the key transverse sections (a) and key longitudinal sections (b). 
Sources: MELACHOS, F. C. 2 tables. 2019. 

 

Figure 3.5 illustrates the quantity of markings of accumulated distance in the key transvers sections (Figure 3.5 -a) and the key 

longitudinal sections (Figure 3.5 – b). Figure 3.5 -a reveals that the transverse key section accumulated distance markings figures 

between 10 and 17 units, being mostly constituted by 14 units. However, Figure 3.5-b reveals that the quantity of accumulated distance 

markings for the key longitudinal sections figures between 10 and 28 units, being rather erratic, but usually above 23 units. 
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a                   b 
Figure 3.5: quantity of markings of accumulated distance in the key transvers sections (a) and key longitudinal sections (b). 
Source: MELACHOS, F. C. 2 tables. 2019. 
 

 

Figure 3.6 illustrates the scale in which the key transverse sections (Figure 3.6 – a) and the key longitudinal sections (Figure 

3.6 – b) were drawn in their respective geometry of the vault sheets of the case studies. Figure 3.6 – a reveals that all the key 

transverse Section drawings of the case studies were drawn by Eladio Dieste in a scale of 1:10. However, Figure 3.6 – b reveals that 

8 out of the 9 case studies of the key longitudinal sections of the case study, 89 % of the total, were drawn in a scale of 1:50. The 

same Figure 3.6 – b reveals that a single case study, Fabrica Caputo, had its key longitudinal section drawing developed in a scale 

of 1:20. 
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a                              b 
Figure 3.6: Scale in which the key transverse sections (a) and the key longitudinal sections (b) were drawn. 
Source: MELACHOS, F. C. 2 tables. 2019. 
 
 

Tabela 3.2 ilustrates the second grouping of section experiments within this chapter regarding the constituting geometry of the 

transverse section of the case studies, after all, it is established in the state-of-the-art of the field of study that the constituting geometry 

of the longitudinal section the discontinuous gaussian vaults is the catenary. The results in Table 3.2 illustrate an approximation of 

the geometrical constitution of the transverse section of the case studies by means of segments of arches of circumference tangents 

amongst each other. Figure 3.7 ilustrates the results obtained in Table 3.2, in a way as to verify that all transverse sections of the 

case studies were able to be approximated by between 6 and 14 segments of circumference arches tangents amongst themselves, 

and connected in three cases by straight-line segments at the middle of their curves. Therefore, it is possible to assume that the 
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quantitity of segment of circumference arches tangent amongst themselves in which this geometical approximation was conducted 

showed itself relatively constant.  

 
Table 3.2: Analysis of the constituent Geometry of the key transverse sections of the discontinuous gaussian vaults of the case studies.  
Source: MELACHOS, F. C. 2 tables. 2019. 
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Figure 3.7: Quantity of segments of circumference arches (seriers 1 – blue) 
x straight-line segments (series 2 – orange) in the constituent geometry of 
the key transvers sections.  
Source: MELACHOS, F. C. 2 tables. 2019 

 
 

The following body of experimentations regarding the case studies’ sections was the polynomial regression of the transverse 

and longitudinal sections of their discontinuous gaussian vaults. Table 3.3 reunites these experimentations’ results, in a way that it 

becomes established that all key transverse sections of the case studies’ discontinuous gaussian vaults proved being constituted by 

3rd degree polynomials. The same table establishes that all key longitudinal sections of the case studies’ discontinuous gaussian 

vaults proved being constituted by 2nd degree polynomials. Furthermore, Table 3.4 relates these resulting Polynomials and their 

corresponding R2 verification factors. The 3rd degree polynomials obtained in this experiment had R2 factors superior to 99,99 % 

(Table 3.4; Figure 3.8 – a), whereas the corresponding 2nd degree polynomials had R2 factors superior to 99,97 % (Table 3.4; Figure 

3.8 – a), thus validating all the conducted experimentations. Figure 3.8 – b demonstrates that the R2 values from the transverse 

sections present many perfect values of 1,00. 
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Table 3.3: Polynomial Regression of the key transverse and longitudinal sections of the discontinuous gaussian vaults of the case studies. 
Source: MELACHOS, F. C. 2 tables. 2019. 
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RELAÇÃO DE POLINÔMIOS RESULTANTES DA REGRESSÃO POLINOMIAL DAS SEÇÕES DOS ESTUDOS DE CASO 

 

Estudo de Caso Polinômio correspondente a seção transversal 

chave 

Fator R2 Polinômio correspondente a seção longitudinal 

chave 

Fator R2 

Fábrica Caputto y = -0,0631x3 + 0,5707x2 - 0,8989x + 0,3813 0,9993 y = -0,0087x2 - 4E-05x + 4,1849 1 

Depósito Portuário y = -0,0743x3 + 0,633x2 - 0,9479x + 0,3826 0,998 y = -0,0086x2 + 3E-05x + 4,3075 0,998 

Galpão Ferrando y = -0,0962x3 + 0,7196x2 - 0,9314x + 0,3114 0,9996 y = -0,0128x2 + 0,0015x + 2,3824 1 

Fábrica de Tabaco y = -0,0584x3 + 0,526x2 - 0,7751x + 0,3444 0,9983 y = -0,0097x2 + 0,0005x + 3,5992 0,9999 

Colégio Hermanos Maristas y = -0,0602x3 + 0,4512x2 - 0,4895x + 0,1315 0,9995 y = -0,0175x2 + 0,0013x + 1,8111 1 

Galpão de Palenga y = -0,054x3 + 0,5056x2 - 0,7917x + 0,3643 0,9992 y = -0,0099x2 + 0,0006x + 3,5043 1 

Cine Cel Cur y = -0,0675x3 + 0,4782x2 - 0,5072x + 0,1421 0,999 y = -0,0211x2 + 0,0089x + 2,5914 0,997 

Galpão Frai Marcus y = -0,057x3 + 0,4272x2 - 0,4912x + 0,1465 0,9994 y = -0,0236x2 + 0,0059x + 3,2349 1 

Galpão de La Piedras Altas y = -0,0784x3 + 0,5879x2 - 0,6746x + 0,1768 0,9981 y = -0,0145x2 + 0,0015x + 5,5387 1 

Table 3.4: Listing of the resulting polynomials from the polynomial regression of the case studies. 
Source: MELACHOS, F. C. 2 tables. 2019 
 
 

By means of statistical analyses developed with the programming language R, by means of its interface R studio, it was possible 

to perform a polynomial regression of all data pertaining to section height and accumulated distance for both transverse and 
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longitudinal sections from the case studies. This polynomial regression is resultant from the plain concomitant insertion of all the 

polynomials initially obtained in a graph whose axes were “height x span”, and whose polynomial regression strategies followed those 

of de Mendenhall, Beaver e Beaver (2006) in Section 2.5 – Polynomial Regression of the transverse and longitudinal sections, and 

took into consideration the R2 verification factor as a parameter for the models’ reliability. 

 

   
a                                                                   b     
Figure 3.8: R2 values from the polynomial regression of the key transverse sections (a), and key longitudinal sections (b) from the case studies. 
Source: MELACHOS, F. C. 2 tables. 2019 

 

This process of polynomial regression in R (Figure 3.9) allowed for the obtention of a single polynomial (highlighted below in 

green), which could very well be the synthesis of form of the models of the key transverse sections of the discontinuous gaussian 

vaults of Eladio Dieste: 

y= - 0.040052 . x3 + 0.357741 . x2 - 0.41699 . x + 0.186390                                           R2 = 0,9353                                                                                                                
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This polynomial has its curvature compared to the points of all the transverse sections from the case studies in Figure 3.9, and 

possess a high R2 index of 0,9353, or 93 % of reliability. The finding of a polynomial which constitutes the synthesis of the form of all 

transverse sections of discontinuous gaussian vaults was not mentioned in the consulted bibliography, in a way that it certainly 

constitutes an original contribution from this doctoral thesis.   

From this same analysis, it was possible to observe a graphic variation in the upper third of the curve, as can be seen in red in 

Figure 3.9 – a. Therefore, the same polynomial regression limited to this eccentric portion of the initial model results in a 2nd degree 

polynomial of a low R2 reliability index of just 0,4403, or only 44 % (Figure 3.9 – b).  

  

y = - 0,040052 . x 3 +  0,357741 . x 2  - 0.41699 . x + 0,186390                                    y = -1.02106  +  0.99688 . x  -  0.08081x 2 

R2 = 0,9353                                                                                                                  R2 = 0,4403 

a.                                                                                                                                   b. 
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Figure 3.9. (a) Polynomial regression of the key transverse section of the discontinuous gaussian vaults of Eladio Dieste, resulting polynomial and corresponding 
R2 factor. The region highlighted in red illustrates its most fragile portion. (b) polynomial regression of the eccentric portion from the former graph, resulting 
polynomial and corresponding R2 factor. 
Source: MELACHOS, T.C. 2018. 1 model.  
 

The same procedure was undertaken for the key longitudinal sections of the case studies, however, with much less impressive 

results (Figure 3.10). With the exception of case study number 9 (Galpao de Lanas Piedras Altas) due to its curvature’s overbearing 

eccentricity, this procedure yielded a 3rd degree polynomial (highlighted in red below) with a very low R2 factor of just 38 %: 

Y = 3.568 - 1.203e-01 . x  - 6.291e-04 . x 2  - 5.744e-05 . x 3                                      R2 = 0,3752 

 

Therefore, differently from what happened with the key transverse sections from the case studies, it was not possible to 

determine a polynomial that constitutes the synthesis of the form for all the models of the key longitudinal sections of the discontinuous 

gaussian models of Eladio Dieste. However, it is necessary to point out that this polynomial regression procedures took into 

consideration a low count of only 9 case studies, in a way that more robust analytical models such as cross-validation (KOHAVI, R., 

1995) were deemed unfit for this research’s context.  



668 
 

 

Y = 3.568 - 1.203e-01 . x  -6.291e-04 . x2 -5.744e-05 . x3                                                             

R2 = 0,3752 

 
Figure 3.10. Polynomial regression of the key longitudinal sections of the 
discontinuous gaussian vaults of Eladio Dieste, the resulting polynomial, and 
its correspondent R2 factor. 
Source: MELACHOS, T.C. 2018. 1 model.  

 
The following set of experimentations pertained to the comparison of case studies’ transverse sections with sinusoidal curves, 

in order to verify the loose affirmations made by Bechthold (2008) regarding the nature of their curvature. As according to Barbeau 

(2003) in Polynomials, the “sine is a trigonometric function and not an expression to the power of x, in a way that it is not a polynomial 

[…] however, there is a notable sine function which is used to approximate polynomial functions, called Taylor Series […] Nonetheless, 

this series is just a mere approximation and is infinite.” (p. 85, our translation). The Taylor Series polynomial shown below is one of 

the above mentioned approximations, but its computation implies in loss of precision. 

y = sin(x) = x−1/3! ∗ x3+1/5! ∗ x5−1/7! ∗ x7+1/9! ∗ x9−... 
 

 

Table 3.5 illustrates the overlaying of key transverse sections from discontinuous gaussian vaults from the case studies 

(highlighted in red) with correspondent sinusoidal functions (highlighted in green), properly adjusted to fit in the same mathematical 

limits as the transverse sections’ curves. Figure 3.11 illustrates the overlapping of all the key transverse sections from the case studies 
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(highlighted in red) with the sinusoidal function y = - sin (x) – 1 (highlighted in green). The negative sign Before the sine was placed 

in order to mirror the function in relation with the y axis, whereas the -1 was added in order to level the function with the transverse 

sections’ curves along the x axis. 

 These overlapping procedures partially demonstrate that a possible reason behind the frequent formal allusions in the state-

of-the-art between sinusoidal functions and the key transverse functions is their actual visual resemblance. However, it is crucial to 

note that, as according to Barbeau (2003), sinusoidal functions are not polynomials, and the geometrical and mathematical transfer 

between a polynomial and sinusoidal functions is not possible to be made without the loss of considerable precision. 
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Table 3.5: Overlapping of the key transversal sections (red) and corresponding sinusoidal function (green). 
Source: MELACHOS, F. C. 2 tables. 2019 
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Figure 3.11. Overlapping of all key transverse sections from the case studies (red) and the corresponding sinusoidal function (green). 
Source: MELACHOS, F. C. 1 algorithm. 2019. 
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3.2. Surface Analysis  

 

In this section there are illustrated the body of experimentations pertaining the models of the roof surfaces structured of the 

case studies. This section concentrates on the gaussian curvature analysis and medium curvature analysis of these surfaces. The 

conjoint verification of these parameters is presented on Table 3.6, where the surface gaussian analysis of a structural module of 

each case study is associated with its corresponding maximum and minimum values of k, and the medium curvature analysis of the 

surface of a structural module of each case study is associated with its corresponding maximum and minimum values of h. 

The interpretation of the readings from the gaussian analysis data from the case studies’ surface models is possible with the 

aid of Table 1.1 from Section 1.4 - Geometry applied to Structural Analysis, where there become established the analysis parameters 

for the surfaces as according to their k values. In order to ease this thesis’ readers consultation, this table was reproduced below as 

Table 3.7. The k values from Table 3.7 were also systematized amongst k max (series 1 – blue) and k min ( series 2 – orange) in 

Figure 3.12. 

 

 

Table 3.6: Curvature analysis of the case studies’ surfaces. SEE AMPLIFIED VERSION IN THE PORTUGUESE VOLUME. 
Fonte: MELACHOS, F. C. 1 tabela. 2019 
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Curvatura Gaussiana – Análise de Superfície 

K Matriz Geométrica da Superfície  K Matriz Geométrica 

Majoritariamente K < 0  Hiperbólica / Anticlástica K < 0 constante Hiperboloide / Anticlástica 

Majoritariamente K = 0 Parabólica / Aproximadamente Desdobrável K = 0 constante Desdobrável 

Majoritariamente K > 0 Elíptica / Sinclástica K > 0 constante Esférica / Sinclástica 

Table 3.7: Parameters of geometrical constitution to be verified in the gaussian analysis of the roof surfaces structured as discontinuous gaussian vaults of 
Eladio Dieste.  
Fonte:  MELACHOS, F. C. 1 Table.  2019. 
 

   

Figure 3.12: Juxtaposition of k max values (series 1 – blue) and k min values 
(series 2 – orange) from the gaussian curvature surface analysis from the 
case studies’ models.  
Source: MELACHOS, F. C. 1 table. 2019 
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Taking into consideration the parameters from Table 3.7  as guiding principles, it is possible to delineate the results from the 

gaussian curvature analysis of the surface models from the discontinuous gaussian vaults in Table 3.6 as according to the writings 

below. Considering the fact that the experimentations’ results were relatively uniform, and in a way as to facilitate the visualization of 

the obtained results, it was elaborated an approximation of a noteworthy case study (case study 2 – Deposito Portuario de 

Montevideo) in Figure 3.13. 

• The 1st part of the surface has a mostly negative k value, and thus is mapped as blue in the resulting model (Table 3.6; 

Figure 3.13 – a; c). This part is located toward the center of the structural module of the object of study. It is an anticlastic 

portion of the surface, of a hyperbolic geometrical matrix. Even though it is a numerically freeform surface, its k value is 

very close to 0 (Table 3.6; Figure 3.13 – a; c), which makes this surface also approximately developable. 

• The 2nd part of the surface has a k value that is mostly equal to 0, being thus mapped as green in the resulting model 

(Table 3.6; Figure 3.13 – a; c). This part of the surface occupies the majority of the surface of the structural model, taking 

up all its edges and reaching the central portions of the key transverse section. It is a developable surface portion, of a 

parabolic geometrical matrix.  

• The 3rd part of the surface has mostly positive k values (Table 3.6; Figure 3.13 – a; c). It occupies a minor part of the 

surface of the structural module, equivalent to the area occupied by the 1st part of the surface. It is located in the 

longitudinal edge opposed to the 1st part of the surface, only towards the center of the structural module, in the portions 

of higher undulation. It is a sinclastic surface part, of an elliptical geometrical matrix. Even though it is a numerically 

freeform surface, its k value is very close to 0 (Table 3.6; Figure 3.13 – a; c), which makes this surface also approximately 

developable. 
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Figure 3.12 presents in the highest k values from each case study (series 1 – blue), the most accentuated curvature points 

from the 3rd part of the surface of the structural module of each case study. The same table presents in the lowest values of k min of 

each case study (series 2 – orange), the most accentuated curvature points from the 1st part of the surface from the case studies.  

                              

   
A .                                          B.  
 

    C. 

     D. 
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Figure 3.13. Juxtaposition of the gaussian curvature analysis results (a; c) and medium curvature analysis results (b; d) from the Depósito Portuário de 
Montevideo. 
Source: MELACHOS, F. C. 2 models. 2019. 
 
 

Taking into consideration that the theoretical base of this doctoral thesis, it is also important to establish the medium curvature 

analysis (H) results from the surfaces of the models from the discontinuous gaussian vaults case studies in Table 3.5. These results 

were systematized in Figure 3.14 – a, where there is a juxtaposition of the H max values (series 1 – blue) and the H min values (series 

2 – orange). Figure 3.14 – a shows that the H min values were so close to zero, and so small, that only the H max values were visible. 

In this way, it becomes established that the surfaces from the discontinuous gaussian vaults do not possess the special characteristic 

of a constant medium curvature.  

However, a zoom in on the H min values in Figure 3.14 – b illustrates their proximity to 0, since the values vary from 0,00001 

and 0,00091. The surface parts of the case studies which are within these values of H min are very close to 0, and thus, it could be 

affirmed that the surface parts of the case studies’ discontinuous gaussian vaults models within these values of H min are quasi – 

minimal.  

The results from the medium curvature analysis from the case studies (Table 3.6; Figure 3.13 – b; d) indicate that the 

predominant surface parts is mapped as blue, that is, with H min tending to 0. Thus, it could be affirmed that most of the surface of 

the discontinuous gaussian vault surface models are indeed quasi – minimal. This quasi – minimal surface portion extends itself 

towards the vast majority of the structural module, occupying all its edges and reaching the central portions of the key transverse 

section. The central regions of the structural modules, where there are more accentuated curvatures in the transverse sections, 

registered higher H values (mapped in green and red). 
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a                                                                                                                     b 
 
Figure 3.14: (a) juxtaposition of h max values (series 1 – blue) and h min values (series 2 – orange) of the medium curvature analysis from the surface models 
of the case studies; (b) zoom in on the values of H min (series 2 – orange) illustrated in (a). 
Source: MELACHOS, F. C. 2 tables. 2019. 

Table 3.8 establishes a juxtaposition of the main curvatures analysys undertaken in this experimentations sequence, the 

gaussian curvature analysis, and the redrawing of the key transverse and longitudinal sections of the discontinuous gaussian vaults 

of the case studies. The isolation of the key longitudinal and transverse span parameters (Figure 3.15 – a), positive and negative k 

curvature values from the models (Figure 3.15 – b) indicate that there is not an interrelationship amongst these parameters. That is, 

bigger longitudinal spans do not exactly represent higher or lower k values.  
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Table 3.8: Juxtaposition of the gaussian curvature analysis and the redrawing of the key transverse and longitudinal sections.  
Source: MELACHOS, F. C. 1 table. 2019 
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a                                                                                                                             b 
Figure 3.15: (a) Juxtaposition between longitudinal (series 1 – blue) and transverse (series 2 – orange) spans, and (b) positive (series 1 – blue) and negative 
(series 2 – orange) k values from the models. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 table. 2019 

 

In the same manner, upon isolating the parameters from both transverse and longitudinal height – span relationship (Figure 

3.16 – a), and both positive and negative k values from the model surfaces (Figure 3.16 – b), it becomes established that there also 

is not a interrelationship amongst these parameters. That is, the key sections height – span relationship do not necessarily imply in 

higher or lower k values.  
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a                                                                                                                        b 
 
Figure 3.16: (a) Juxtaposition amongst the longitudinal (series 1 – blue) and transverse (series 2 – orange) key sections height – span relationship, and (b) 
positive (series 1 – blue) and negative (series 2 – orange) k values from the surface models .  
Source: MELACHOS, F. C. 1 table. 2019. 
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3.3. Illuminance Analysis 

 

This current section adjoins the experimentations tending to the measuring of the illuminance indexes of the architectural space 

generated by the geometry of the discontinuous gaussian vaults from the case studies. As stated before in section 2.8 Illuminance 

Analysis, tables 3.9, 3.10, and 3.11 possess the illuminance values from the case studies referring to the combinations of month / day 

/ time used as parameters. These measurements were then confronted with the minimum illuminance indexes established by Brazilian 

constructive regulation ABNT NBR ISO/CIE 8995 -1: 2003 for the usage of these spaces as intended in their professional use.  

As also previously mentioned in section 2.8, all case studies were analyzed taking into consideration the minimum illuminance 

index of 200 lux, in a way as to verify their compliance with being used as a generic warehouse as according to Brazilian regulation. 

However, case study 5 (Colegio Hermanos Maristas) and case study 3 (Galpao Ferrando) were also used with the minimum 

illuminance indexes of 300 lux and 500 lux respectively, relative to their compliance for being used as school gymnasium and a metal 

plant (their original uses) as according to Brazilian regulation (Table 3.12).  

Tables 3.13 – 3.21 illustrated the illuminance indexes of each case study separately, grouping their respective month / day / 

time combinations regarding their compliance with the established minimal illuminance indexes. These measurements were then 

classified as much higher than 200 lux (green); partially above than 200 lux (orange); and much lower than 200 lux (red). Logically, 

the measurements from case study 5 were also classified as much higher than 300 lux (green); partially above than 300 lux (orange); 

and much lower than 300 lux (red). In the same manner, the measurements from case study 3 were also classified as much higher 

than 500 lux (green); partially above 500 lux (orange); and much lower than 500 lux (red).  
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Table 3.9: Illuminance Analysis Table 1 – referring to case studies Fabrica Caputto, Depósito Portuário, e Galpão Ferrando. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 table. 2019. 
 

 
Table 3.10: Illuminance Analysis Table w – referring to case studies Fábrica de Tabaco, Ginásio do Colégio Hermanos Maristas, e Galpão Palenga. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 table. 2019. 
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Table 3.11: Illuminance Analysis Table 3 – – referring to case studies Galpão Cin Cel Cur, Galpão Frai Marcos, e Galpão de Lãs Piedras Altas. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 table. 2019. 

 

 

Case Studies Minimal Illuminance Indexes 
ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 

1 - Fábrica Caputto  
2 - Depósito Portuário de Montevideo 
4 - Fábrica de Tabaco 
6 - Galpão Palenga  
7 - Fábrica Cin Cel Cur 
8 - Galpão Frai Marcos 
9 – Galpao de Lãs Piedras Altas 

200 lux 

5 – Colégio Hermanos Maristas 300 lux 

 
3 - Galpão Ferrando 
 

 
500 lux 

Table 3.12: Minimal illuminance indexes as according to Brazilian regulation 
- ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 
Source: MELACHOS, F. C. 1 table. 2019. 
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CASE STUDY 1 – FÁBRICA CAPUTTO  

Analyzed month / day / time combinations Illuminance (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

Visual comfort-  Illuminance (lux)  

21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Much higher than 200 lux Complement from artificial lighting is not 
needed in order to work in this space 

Total: 8 

21.12.@18:00 PM (verão) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  
23.09 @ 09:00 AM  (primavera) 

Partially above 200 lux The complement from artificial lighting is 
partially necessary in order to work in this 
space 

Total: 5 

21.06 @ 09:00 AM (inverno); 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 

Much lower than 200 lux The complement from artificial lighting is 
mandatory in order to work in this space 

Total: 3 

Table 3.13: Resulting Illuminance indexes from the discontinuous gaussian vaults of Fábrica Caputto. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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CASE STUDY 2 – DEPÓSITO PORTUÁRIO 

Analyzed month / day / time combinations Illuminance (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

Visual comfort-  Illuminance (lux)  

21.12 @ 12:00 PM (verão)  
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)                                                                                                 

Much higher than 200 lux Complement from artificial lighting is not 
needed in order to work in this space 

Total: 4 

21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12.@18:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                             

Partially above 200 lux The complement from artificial lighting is 
partially necessary in order to work in this 
space 

Total: 8 

21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera) 
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 

Much lower than 200 lux The complement from artificial lighting is 
mandatory in order to work in this space 

Total: 4 

Table 3.14: Resulting Illuminance indexes from the discontinuous gaussian vaults of Depósito Portuário 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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CASE STUDY 3 – GALPÃO FERRANDO 

Analyzed month / day / time 
combinations 

Illuminance (lux) 
Índice Mínimo 
(200 lux) 

Visual comfort-  
Illuminance (lux)  

Analyzed month / day / time 
combinations 

Illuminance (lux) 
Índice Mínimo 
(500 lux) 

Visual comfort-  
Illuminance (lux)  

21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  

Much higher than 
200 lux 

Complement from artificial 
lighting is not needed in 
order to work in this space 

21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
 

Muito acima de 
500 lux 

Complement from artificial 
lighting is not needed in 
order to work in this space 

Total: 8 Total: 7 

21.12.@18:00 PM (verão) 
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Parcialmente 
abaixo de 200 lux 

The complement from 
artificial lighting is partially 
necessary in order to work in 
this space 

21.06 @ 15:00 PM (inverno) 
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Parcialmente 
abaixo de 500 lux 

The complement from 
artificial lighting is partially 
necessary in order to work 
in this space Total: 3 Total: 3 

21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera)  
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 

Much lower than 
200 lux 

The complement from 
artificial lighting is mandatory 
in order to work in this space 

21.12.@18:00 PM (verão) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera)  
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 

Muito abaixo de 
500 lux 

The complement from 
artificial lighting is 
mandatory in order to work 
in this space 

Total: 5 Total: 6 

Table 3.15: Resulting Illuminance indexes from the discontinuous gaussian vaults of Galpão Ferrando. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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CASE STUDY 4 – FÁBRICA DE TABACO 

Analyzed month / day / time combinations Illuminance (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

Visual comfort-  Illuminance (lux)  

21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 

Much higher than 200 lux Complement from artificial lighting is not 
needed in order to work in this space 

Total: 3 

21.12.@18:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  
23.09 @ 09:00 AM  (primavera)  
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Partially above 200 lux The complement from artificial lighting is 
partially necessary in order to work in this 
space 

Total: 9 

21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 

Much lower than 200 lux The complement from artificial lighting is 
mandatory in order to work in this space 

Total: 4 

Table 3.16: Resulting Illuminance indexes from the discontinuous gaussian vaults of Fábrica de Tabaco. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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CASE STUDY 5 – COLÉGIO HERMANOS MARISTAS 

Analyzed month / day / time 
combinations 

Illuminance (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

Visual comfort-  
Illuminance (lux)  

Analyzed month / day / time 
combinations 

Illuminance (lux) 
Índice Mínimo (300 lux) 

Visual comfort-  
Illuminance (lux)  

21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)                                                                                                 

Much higher than 200 lux Complement from 
artificial lighting is not 
needed in order to work 
in this space 

N/A Muito acima de 300 lux Complement from artificial 
lighting is not needed in 
order to work in this space 

Total: 3 Total: 0 

21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12.@18:00 PM (verão) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                             

Partially above 200 lux The complement from 
artificial lighting is 
partially necessary in 
order to work in this 
space 

21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)  
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
                                                                                               
 
 
 

Parcialmente acima de 300 
lux 

The complement from 
artificial lighting is partially 
necessary in order to 
work in this space 

Total: 6 Total: 5 

20.03 @ 9:00 AM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera) 
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 

Much lower than 200 lux The complement from 
artificial lighting is 
mandatory in order to 
work in this space 

21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12.@18:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera) 
23.09 @ 15:00 PM (primavera)   
23.09 @ 18:00 PM (primavera)   

Muito abaixo de 300 lux The complement from 
artificial lighting is 
mandatory in order to 
work in this space 

Total: 7 Total: 11 

Table 3.17: Resulting Illuminance indexes from the discontinuous gaussian vaults of Colégio Hermanos Maristas. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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CASE STUDY 6 – GALPÃO PALENGA 

Analyzed month / day / time combinations Illuminance (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

Visual comfort-  Illuminance (lux)  

21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 

Much higher than 200 lux Complement from artificial lighting is not 
needed in order to work in this space 

Total: 3 

21.12.@18:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)  

Partially above 200 lux The complement from artificial lighting is 
partially necessary in order to work in this 
space 

Total: 7 

21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera)  
23.09 @ 18:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Much lower than 200 lux The complement from artificial lighting is 
mandatory in order to work in this space 

Total: 6 

Table 3.18: Resulting Illuminance indexes from the discontinuous gaussian vaults of Galpão Palenga. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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CASE STUDY 7 – CIN CEL CUR 

Analyzed month / day / time combinations Illuminance (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

Visual comfort-  Illuminance (lux)  

20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)                                                                                             

Much higher than 200 lux 
 

Complement from artificial lighting is not 
needed in order to work in this space 
 Total: 2 

21.12 @ 12:00 PM (verão)  
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                             

Partially above 200 lux 
 

The complement from artificial lighting is 
partially necessary in order to work in this 
space 
 

Total: 4 

21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12.@18:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno); 
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno)  
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera) 
23.09 @ 18:00 PM (primavera) 

Much lower than 200 lux The complement from artificial lighting is 
mandatory in order to work in this space 

Total:10 

Table 3.19: Resulting Illuminance indexes from the discontinuous gaussian vaults of Cin Cel Cur. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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CASE STUDY 8 – GALPÃO FRAI MARCOS 

Analyzed month / day / time combinations Illuminance (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

Visual comfort-  Illuminance (lux)  

 N/A Much higher than 200 lux Complement from artificial lighting is not 
needed in order to work in this space Total: 0 

21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 18:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Partially above 200 lux The complement from artificial lighting is 
partially necessary in order to work in this 
space 

Total: 7 

21.12.@18:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)  

Much lower than 200 lux The complement from artificial lighting is 
mandatory in order to work in this space 

Total: 9 

Table 3.20: Resulting Illuminance indexes from the discontinuous gaussian vaults of Galpão Frai Marcos 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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CASE STUDY 9 – GALPÃO DE LÃS PIEDRAS ALTAS 

Analyzed month / day / time combinations Illuminance (lux) 
Índice Mínimo (200 lux) 

Visual comfort-  Illuminance (lux)  

21.12 @ 9:00 AM (verão) 
21.12 @ 12:00 PM (verão) 
20.03 @ 9:00 AM (outono) 
20.03 @ 12:00 PM (outono)  

Much higher than 200 lux Complement from artificial lighting is not 
needed in order to work in this space 

Total: 4 

21.12 @ 15:00 PM (verão) 
20.03 @ 15:00 PM (outono)     
21.06 @ 12:00 PM (inverno) 
23.09 @ 12:00 PM (primavera)  
23.09 @ 15:00 PM (primavera)  

Partially above 200 lux The complement from artificial lighting is 
partially necessary in order to work in this 
space 

Total: 5 

21.12.@18:00 PM (verão) 
21.03 @ 18:00 PM (outono) 
21.06 @ 09:00 AM (inverno) 
21.06 @ 15:00 PM (inverno) 
21.06 @ 18:00 PM (inverno) 
23.09 @ 09:00 AM  (primavera)  
23.09 @ 18:00 PM (primavera)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Much lower than 200 lux The complement from artificial lighting is 
mandatory in order to work in this space 

Total: 7 

Table 3.21: Resulting Illuminance indexes from the discontinuous gaussian vaults of Galpão de Lãs Piedras Altas. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
 
 

Table 3.13 indicates that case study 1, Fabrica Caputto, has illuminance indexes much higher than 200 lux. Thus, it can be 

affirmed that case study 1, Fabrica Caputto, presents good visual comfort conditions, and that the geometry resulting from the 

discontinuous gaussian vaults from this case study make its internal space not needy of artificial light complementation for its 

professional use. Eight of the measurements resulted in month / day / time combinations with illuminance indexes much higher than 

200 lux, whereas five of the measurements resulted in combinations with indexes partially above 200 lux, and only three 

measurements resulted in combinations with indexes much lower than 200 lux. 
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Table 3.14 indicates that case study 2, Deposito Portuário, has illuminance indexes partially above 200 lux. Thus, it can be 

affirmed that case study 2, Deposito Portuário, presents reasonable visual comfort conditions, and that the geometry resulting from 

the discontinuous gaussian vaults from this case study make its internal space partially needy of artificial light complementation for 

its professional use. Eight of the measurements resulted in month / day / time combinations with illuminance indexes partially above 

200 lux, whereas four of the measurements resulted in combinations with indexes much higher than 200 lux, and four more 

measurements resulted in combinations with indexes much lower than 200 lux. 

Table 3.15 indicates that case study 3, Galpão Ferrando, has illuminance indexes much higher than 200 lux. Thus, it can be 

affirmed that case study 3, Galpão Ferrando, presents good visual comfort conditions, and that the geometry resulting from the 

discontinuous gaussian vaults from this case study make its internal space not needy of artificial light complementation for its 

professional use. Eight of the measurements resulted in month / day / time combinations with illuminance indexes much higher than 

200 lux, whereas three of the measurements resulted in combinations with indexes partially above 200 lux, and five measurements 

resulted in combinations with indexes much lower than 200 lux. The same logic was maintained when the bar was set to a minimum 

illuminance index of 500 lux, with seven of the measurements resulted in month / day / time combinations with illuminance indexes 

much higher than 500 lux, whereas three of the measurements resulted in combinations with indexes partially above 500 lux, and 

six measurements resulted in combinations with indexes much lower than 200 lux. 

Table 3.16 indicates that case study 4, Fábrica de Tabaco, has illuminance indexes partially above 200 lux. Thus, it can be 

affirmed that case study 4, Fábrica de Tabaco, presents reasonable visual comfort conditions, and that the geometry resulting from 

the discontinuous gaussian vaults from this case study make its internal space partially needy of artificial light complementation for 

its professional use. Nine of the measurements resulted in month / day / time combinations with illuminance indexes partially above 

200 lux, whereas three of the measurements resulted in combinations with indexes much higher than 200 lux, and four more 

measurements resulted in combinations with indexes much lower than 200 lux. 
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Table 3.17 indicates that case study 5, Colégio Hermanos Maristas, has illuminance indexes much lower than 200 lux. Thus, 

it can be affirmed that case study 5, Colégio Hermanos Maristas, presents poor visual comfort conditions, and that the geometry 

resulting from the discontinuous gaussian vaults from this case study make its internal space totally needy of artificial light 

complementation for its professional use. Seven of the measurements resulted in month / day / time combinations with illuminance 

indexes much lower than 200 lux, whereas six of the measurements resulted in combinations with indexes partially above 200 lux, 

and just three measurements resulted in combinations with indexes much higher than 200 lux. The same logic was maintained 

when the bar was raised to a minimum illuminance index of 300 lux, with eleven of the measurements resulted in month / day / time 

combinations with illuminance indexes much lower than 200 lux, whereas five of the measurements resulted in combinations with 

indexes partially above 200 lux, and zero measurements resulted in combinations with indexes much higher than 200 lux. 

Table 3.18 indicates that case study 6, Galpão Palenga, has illuminance indexes partially above 200 lux. Thus, it can be 

affirmed that case study 6, Galpão Palenga, presents reasonable visual comfort conditions, and that the geometry resulting from the 

discontinuous gaussian vaults from this case study make its internal space partially needy of artificial light complementation for its 

professional use. Seven of the measurements resulted in month / day / time combinations with illuminance indexes partially above 

200 lux, whereas three of the measurements resulted in combinations with indexes much higher than 200 lux, and six more 

measurements resulted in combinations with indexes much lower than 200 lux. 

Table 3.19 indicates that case study 7, Galpão Cin Cel Cur, has illuminance indexes much lower than 200 lux. Thus, it can 

be affirmed that case study 7, Galpão Cin Cel Cur, presents poor visual comfort conditions, and that the geometry resulting from the 

discontinuous gaussian vaults from this case study make its internal space totally needy of artificial light complementation for its 

professional use. Ten of the measurements resulted in month / day / time combinations with illuminance indexes much lower than 

200 lux, whereas four of the measurements resulted in combinations with indexes partially above 200 lux, and just two 

measurements resulted in combinations with indexes much higher than 200 lux.  
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Table 3.20 indicates that case study 8, Galpão Cin Cel Cur, has illuminance indexes much lower than 200 lux. Thus, it can 

be affirmed that case study 8, Galpão Cin Cel Cur, presents poor visual comfort conditions, and that the geometry resulting from the 

discontinuous gaussian vaults from this case study make its internal space totally needy of artificial light complementation for its 

professional use. Nine of the measurements resulted in month / day / time combinations with illuminance indexes much lower than 

200 lux, whereas seven of the measurements resulted in combinations with indexes partially above 200 lux, and zero 

measurements resulted in combinations with indexes much higher than 200 lux.  

Table 3.21 indicates that case study 9, Galpão de Lãs Piedras Altas, has illuminance indexes much lower than 200 lux. Thus, 

it can be affirmed that case study 9, Galpão de Lãs Piedras Altas, presents poor visual comfort conditions, and that the geometry 

resulting from the discontinuous gaussian vaults from this case study make its internal space totally needy of artificial light 

complementation for its professional use. Seven of the measurements resulted in month / day / time combinations with illuminance 

indexes much lower than 200 lux, whereas five of the measurements resulted in combinations with indexes partially above 200 lux, 

and four measurements resulted in combinations with indexes much higher than 200 lux.  

Figure 3.17, 3.18, and Table 3.22, represent a synthesis of the illuminance indexes above mentioned. Figure 3.17 illustrate 

the illuminance values much higher than 200 lux (green), partially above 200 lux (orange), and much lower than 200 lux (red), 

pertaining to case studies 1-9 following the numbering logic within this chapter. Its results indicate that most of the case studies (5, 

7, 8, and 9), that is, four out nine designs, possess illuminance values much lower than 200 lux. 
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Figure 3.17: Distribution of illuminance values within the study cases (numbered 1-9) as much higher than 200 lux (green); partially above 200 lux (orange); 
and much lower than 200 lux (red). 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 

 Figure 3.17 also shows that nine of the case studies (2, 4, 5, 6, 7, 8, and 9) resulted in more month / day / time combinations 

with illuminance indexes either partially above 200 lux or much lower than 200 lux when compared to the resulting combinations 

where these indexes were much higher than 200 lux. Only case studies 1 and 3 showed more combinations with illuminance 

indexes much higher than 200 lux. 
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 Figure 3.18 classifies the case studies regarding their illuminance indexes as much higher than 200 lux (green), partially 

above 200 lux (orange), or much lower than 200 lux (red). The results illustrated in Figure 3.18 are a synthesis of the visual comfort 

results from Figure 3.17, indicating that the resulting geometry from the discontinuous gaussian vaults generates spaces with 

variable visual comfort, and that most of the case studies analyzed in this research showed themselves with illuminance indexes 

much lower than 200 lux, and thus, unfit for being used for professional purposes without the aid of artificial lighting.  

 
Figure 3.18: Quantification of the dominant illuminance indexes from the case studies. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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THE ILLUMINANCE FROM NATURAL LIGHTING ORIGINATED FROM THE DISCONTINUOUS GAUSSIAN VAULTS  

 
Case Studies 
 

 
Illuminance (lux) – Natural Lighting  

 
Visual comfort-  Illuminance (lux)  

 
1 - Fábrica Caputo 
3 - Galpão Ferrando 
 

 
Much higher than 200 lux 

 
Complement from artificial lighting is not 
needed in order to work in this space 

Total: 2 
 

 
2 - Depósito Portuário  
4 – Fábrica de Tabaco 
6 - Galpão Palenga 
 

 
Partially above 200 lux 

 
The complement from artificial lighting is 
partially necessary in order to work in this 
space 

Total: 3 

 
5 – Colégio Hermanos Maristas 
7 – Galpão Cin Cel Cur 
8 - Galpão Frai Marcus 
9 - Galpão de Lãs Piedras Altas 
 

 
Much lower than 200 lux 

 
The complement from artificial lighting is 
mandatory in order to work in this space 

Total: 4 

Table 3.22: Juxtaposition of the illuminance indexes from the case studies (numbered from 1 to 9) as much higher than 200 lux (green); partially above 200 
lux (orange); e much lower than 200 lux (red), as well as corresponding visual comfort results. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
 
 

Lastly, Table 3.22 classifies and identifies each case study as according to the dominant illuminance indexes from the 

analyzed combinations of month / day / time as much higher than 200 lux (green), partially above than 200 lux (orange), or much 

lower than 200 lux (red). The results displayed in Table 3.22 represent a synthesis of the illuminance analysis experimentations 
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within this doctoral thesis, indicating that only case studies 1 and 3 (Fábrica Caputto e Galpão Ferrando) shave shown illuminance 

indexes much higher than 200 lux, and thus, their internal spaces could be used for professional purposes without the assistance of 

artificial lighting. Table 3.22 also indicates that case studies 2, 4, and 6 (Depósito Portuário, Fábrica de Tabaco, e Galpão Palenga) 

have shown illuminance indexes partially above 200 lux, and thus, their internal spaces could be partially used for professional 

purposes without the assistance of artificial lighting. However, the same Table 3.22 indicates that case studies 5, 7, 8, e 9 (Colégio 

Hermanos Maristas, Galpão Cin Cel Cur, Galpão Frai Marcos, e Galpão de Lãs Piedras Altas) have shown illuminance indexes 

much lower than 200 lux, and thus, their internal spaces cannot be used for professional purposes without the assistance of artificial 

lighting. 

Thus, a joint interpretation of Figures 3.17, 3.18, and Table 3.22, indicates that the geometry resulting from the discontinuous 

gaussian vaults generates spaces of variable visual and lighting comfort. Most of the case studies analyzed in this doctoral thesis 

resulted in illuminance indexes much lower than 200 lux, and thus, cannot be used for professional purposes without the assistance 

of artificial lighting.  
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4. Discussion 

 

 

“Don’t fight forces, use them”.  
R. Buckminster Fuller, 19__ 
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4. Discussion 

 

 

This chapter establishes a qualitative and quantitative interpretation of the results demonstrated in the chapter 3, confronting 

these results to the estate-of-the-art about this field of study in a hierarchical manner. This chapter, alongside chapter 3, are the 

foremost important inside this doctorate thesis, because they emphasize its original contributions. 

The following dissertation is subdivided in the two sections below, where there become established this thesis’ positions 

regarding the constituent geometry of the discontinuous gaussian vaults, alongside writings tending to lighting comfort of the 

architectural space created by this structural typology, as well as a grouping of findings about the modus operandi from the engineer  

Eladio Dieste in the design and building of these structures: 

 

▪ 4.1. The underlying geometry of the discontinuous Gaussian vaults of Eladio Dieste  

▪ 4.2. Design process, construction process, and form 
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4.1. The underlying geometry of the discontinuous gaussian vaults of Eladio Dieste  

 

This section establishes the positioning and findings of this doctoral thesis regarding the underlying geometry of the 

discontinuous Gaussian vaults from Eladio Dieste, derived from the unpublished findings in Chapter 3 – Results. Therefore, this 

sections affirms that the original results obtained in Chapter 3 – Results proves the guiding hypothesis of this doctoral thesis that 

there is of set of underlying geometric relationships, that go well beyond a plain geometric resemblance, in the roofs structured as 

discontinuous gaussian vaults designed and built in reinforced masonry by the Uruguayan engineer Eladio Dieste.  

Thus, the findings in section 3.1. Section analyses indicates that the transverse sections of the discontinuous Gaussian vaults 

designed and built by Eladio Dieste presents the following common underlying geometric relationships:  

8. Their curves are constituted by third degree polynomials, which can be synthetizes by the also 3rd degree polynomial 

y= - 0.040052 . x3 + 0.357741 . x2 - 0.41699 . x + 0.186390; 

9. Their curves are not sinusoidal curves;  

10. Their geometry is likely to be approximated by segments of circumference arches tangent to each other, occasionally 

connected by a single straight-line segment in the central portion of the curve; 

11. The geometry of the key transverse section was represented in drawing by means of the heights and accumulated 

distances of the points constituting its geometry in the geometry of the vault sheets by the engineer Eladio Dieste; 

12. Variable height dimensions, varying in approximately 67% (1,40 m < f < 2,35 m); 

13. Bigger transverse spans imply in bigger transverse heights; 

14. The height – span relationship is within a 1:2 > x 1:4 proportion; 
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The state-of-the-art regarding the object of study detains itself to making superficial and formal observations about the geometry 

of the transverse sections of the discontinuous gaussian vaults (Tables 4.1; 4.2), many times not even explaining the difference 

between the taxonomic variations of continuous and discontinuous gaussian vaults within this structural typology. Only Dieste (1978; 

CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1996) notes the existence of differences amongst the transverse section of continuous and 

discontinuous gaussian vaults, in a way as to explain different strategies of calculations regarding these typological variations.  

Anderson (2004), for example, names the transverse section of the Gaussian vaults as “S-shaped” section because of its wavy 

character and unknown geometric nature, and Bechthold (2008) makes the mathematical conceptual mistake when naming the 

transverse sections of the Eladio Dieste’s discontinuous Gaussian vaults as sinusoidal functions. In fact, the findings of this research 

allows for the affirmation that exists more than a mere formal resemblance between the discontinuous Gaussian vaults designed and 

built by Eladio Dieste, in the way than these relationships extend themselves to the transverse sections of this structural typology.  

As can be observed in Tables 4.1 e 4.2, this doctoral thesis goes beyond these formal allusions and establishes that these 

transverse sections are ruled by a group of underlying geometric relationships, as shall be seen with their surface and longitudinal 

section later on in this section. As according to Tables 4.1 and 4.2, this research defines the transverse sections of the discontinuous 

gaussian vaults as curves constituted by a third degree polynomial, not sinusoidal curve, that can be approximated by segments of 

circumference tangent to each other, connected by a straight-line segment. Its variable height showed itself directly proportional to 

the transverse span. 
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SEÇÃO TRANSVERSAL DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 1 

 

 
Autor 
 

 
Posição 

 
Eladio Dieste (1978; 
CARBONELL, 1987; 
TORRECILLAS, 1996;) 

 
Seção transversal ondulada, de flecha variável, concebida para aumentar a rigidez da casca resultante. 
 

El aspecto analítico de este problema no es simple […], pero es obvio que para hacer frente al pandeo y a las flex iones conviene 
aumentar la rigidez de la cascara. 
[…] Es mejor ondular la bóveda [transversal] con lo que se aumenta su rigidez sin aumentar más que levemente su desarrollo y su 
peso, sin crear discontinuidades en la seccion transversal. 
[…] Pero la ondulación constante en todo desarrollo transversal no resuelve bien el problema porque obliga a apoyar la bóveda sobre 
elementos resistentes de un ancho igual a la amplitud de la onda más el espesor de la bóveda […] Resolvimos estas dificultades 
haciendo variable la amplitud de la onda de la bóveda desde un máximo en la clave a cero contra los elementos resistentes de borde. 
(DIESTE apud TORRECILLAS, 1986, p. 42) 
 

 
Anderson (2004) 

 
Seção curva em “S”, que representa a conquista da concepção estrutural pela forma por parte de Eladio Dieste. 
 

Dieste’s second major structural innovation was in what he termed “Gaussian” double-curvature vaults. […] Dieste gave strength to 
such vaults not by making the vault more massive (a solution by brute force that he naturally resisted) but by making the vault in 
successive transverse bands, each of which was given a greatly increased bending stiffness by means of three-dimensional 
curvature. At the center of the span where the forces to be resisted are greatest, the band has as its cross section (in the longitudinal 
direction of the building) a reclining S-shape. Dieste configured the S-shape to be lower and flatter at one side than at the other; 
when such bands of vault are built next to one another, the disparity (ANDERSON, 2004, p. 33, grifo nosso). 
 

 
Bechthold (2008) 

 
Curva senóide 
 

Some of Dieste’s most compelling work includes designs for churches with undulating brick walls and roof surfaces. His longest 
spanning shells include the so-called Gaussian vaults – sinusoidal cross sections that sweep across catenary lines to span 50 m.” 
(BECHTHOLD, 2008, p. 42, grifo nosso). 

 

Table 4.1: The constituent geometry of the discontinuous Gaussian vaults transverse section – Part 1. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SEÇÃO TRANSVERSAL DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 2 

 

 
Autor 

 
Posição 
 

 
Carvalho (2004) 

 
Geometria da fôrma da seção representada pela demarcação de alturas e distancias acumuladas em costelas 
 

Para a execução das abóbadas gaussianas era necessária a construção de moldes modulares especiais, que se assemelham ao 
esqueleto de animais pré-históricos, chamados então de “sistema de costelas”. As curvaturas variavam de acordo com a flecha das 
catenárias, sendo representadas por elementos geométricos.  
Os moldes eram executados com infraestrutura metálica. Em alguns casos, eram estruturados em três partes, sendo maior a parte 
central e duas laterais menores e dobráveis para permitir o deslocamento horizontal do molde. Uma superestrutura de madeira 
formada por tábuas de pequena espessura ou placas de compensado apoiadas nestas curvas de costelas gerava a superfície 
espacial da curvatura dupla desejada, na qual eram dispostas as peças cerâmicas. (CARVALHO, 2004, p. 130) 

 

 
Ochsendorf, J; 
Pedreschi, R. (2004) 

 
Curva ondulada derivada da movementação de catenária com flecha variada em plano vertical, ao longo de pontos de partida paralelos. 
 

Se, entretanto, a flecha da catenária variar gradualmente enquanto se move, então temos uma superfície ondulada. As ondulações 
são mais pronunciadas no centro da catenária, e diminuem [à medida que se distanciam do centro] até ficarem totalmente planos nos 
pontos de partida. (OCHSENDORF; PEDRESCHI, 2004, p. 144, tradução nossa). 
 

 
Melachos (2020) 

 
Curva constituída por polinômio de 3º grau, não por uma senóide. 
 
Sua flecha é variável, diretamente proporcional ao vão transversal.  
 
Sua geometria de seção era representada pela demarcação de alturas e distancias acumuladas nas “pranchas de geometria da abóboda”, 
mas pode ser aproximada por segmentos de arcos de circunferência tangentes entre si outrossim conectados ao centro por segmento 
de reta. 
 

Table 4.2: The geometry constituent of the discontinuous Gaussian vaults transverse section– Part 2. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 

 
Carvalho (2004) establishes that the geometry of the transverse section of the Gaussian vaults were represented in drawing 

by the engineer Eladio Dieste by the demarcation of the heights and accumulated distances of the points making up its geometry in 

sections named as “ribs”. Therefore, this review of the state-of-the-art and the primary sources obtained during the research’s 
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development, resulted in the conclusion that that the transverse Gaussian vaults sections were graphically represented by Eladio 

Dieste by means of their key sections, drawn with the demarcation of heights and accumulated distances of the points that formed up 

their curve in the geometry of the vault sheets, resulting in a table of coordinates that allowed for the construction of the surface in 

the worksite The consultation of these primary sources indicates that the logic of the continuous gaussian vaults’ transverse sections’ 

geometry graphic representation, either occurred in the same manner as with the discontinuous gaussian vaults, with the use of key 

sections and their corresponding demarcation of heights and accumulated distances later registered in table of coordinates in 

geometry of the vault sheets, or as described by Carvalho (2004): by means of a sequence of rib sections with their corresponding 

heights and accumulated distances. 

Regarding the discontinuous gaussian vaults longitudinal sections, section 3.1 Section analysis indicates the following the 

following common underlying geometric relationships:   

7. Its curves are constituted by second degree polynomials, not able to be synthesized in a single polynomial;  

8. Do not have uniform span dimensions, varying from 20,40 m all the way to 50,00 m; 

9. Bigger longitudinal spans do not necessarily entail in bigger transverse spans; 

10. The heights vary considerably, ranging from 1,82 m all the way to 4,31 m; 

11. Bigger longitudinal spans do not imply in bigger transverse heights;  

12. The height – span relationship is within the proportion of 1:11 > x > 1:8, having an average of aproximately, but not 

exactly, 1:10. 
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Regarding the gaussian vaults longitudinal section, Tables 4.3 and 4.4 illustrate the manner in which the consulted bibliography 

points out it is composed by catenary arches sections (DIESTE, 1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1986; ANDERSON, 

2004; BECHTHOLD, 2008; OCHSENDORF, 2004; PEDRESCHI; LARRAMBEBERE, 2004; PEDRESCHI,; THEODOSSOPOULOS, 

2006). This research is positioned analogously to these definitions, coming from the consolidated notion that the longitudinal sections 

of the discontinuous and continuous Gaussian vaults are in fact constituted by catenary arches. Therefore, as can be seen in the 

synthesis of the findings in section 3.1. Sections analysis above, and in Tables 4.3 and 4.4, it is also proved that the longitudinal 

sections of the discontinuous Gaussian vaults are constituted by second degree polynomials,  an original contribution from this 

research. The findings from Chapter 3 – Results also demonstrated that, as opposite of what occurs in the transverse sections, the 

longitudinal sections of the discontinuous Gaussian vaults were not possible to be synthesized by an only polynomial using this thesis’ 

methodological precepts.  

Pedreschi and Theodossopoulos (2006) corroborates to the definition that the longitudinal sections of the gaussian vaults are 

defined as catenary arcs, and go beyond, affirming that these catenary sections are ruled by a height –  longitudinal span relationship 

of between 1:8 and 1:10, being 1:10 its most recurring value. This thesis partially refutes this affirmation, proving through the obtained 

results from Chapter 3 - Results that the height –  longitudinal span relationship actually figure between 1:8 and 1:11 for the longitudinal 

sections of discontinuous gaussian vaults. However, the same findings in the Chapter 3 – Results corroborates with the fact that the 

most recurring height –  longitudinal span relationship within the longitudinal sections of discontinuous gaussian vaults are indeed 

approximately 1:10. As previously mentioned, Pedreschi and Theodossopoulos (2006) mention these proportions without making the 

distinction amongst continuous and discontinuous gaussian vaults. 
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SEÇÃO LONGITUDINAL DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 1 

 
 
Autor 

 
Posição 
 

 
Eladio Dieste (1978; 
CARBONELL, 1987; 
TORRECILLAS, 1996;) 

 
Seção de arco de catenária responsável pela maximização da compressão na estrutura 
 

Elegimos como directriz la catenaria, luego es peso se produce compresión simple; y esta compresión hace capaz a la estructura de 
resistir flexiones. (1996, p. 41) 

 
[…] una catenaria de cuerda fija y flecha variable. (1996, p. 43). 

 

 
Anderson, S. (2004) 

 
Seção de arco de catenária responsável pela maximização da compressão na estrutura 
 

Such minimal support is only possible, of course, if the vault, unlike traditional masonry vaults, can resist bending forces. […]  [in the 
longitudinal] section, the vaults are given the most effective structural form—a catenary (ANDERSON, 2004, p. 33) 

 

 
Bechthold, M. (2008) 

 
Seções de arco de catenária 
 

His longest spanning shells include the so-called Gaussian vaults – sinusoidal cross sections that sweep across catenary lines to span 
50 m. (BECHTHOLD, 2008, p. 42) 
 

 
Ochsendorf, J. (2004)  

 
Todas as seções longitudinais das cascas do Engenheiro Eladio Dieste são compostas por arcos de catenária.  
 

Overall, both designers used structural forms for the vault: Dieste’s vaults take a catenary form in cross section, while Maillart’s vault 
resembles a parabola, which narrows toward the end of the cantilever. (OCHSENDORF, 2004, p. 96) 

 

Table 4.3: The constituent geometry of the longitudinal sections of the discontinuous gaussian vaults– Part 1. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SEÇÃO LONGITUDINAL DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 2 

 
 
Autor 
 

 
Posição 

 
Pedreschi, R.; 
Larrambebere, G.  (2004)  

 
Seções de arco de catenária 
 
The Gaussian vault can be thought of as a series of connected catenary arches with varying rises that share a common springing. (PEDRESCHI; 
LARRAMBEBERE, 2004, p. 144). 
 

 
Pedreschi e 
Theodossopoulos (2006) 

 
Seção de catenária com relação flecha – vão longitudinal entre 1:8 e 1:10. 
 

Known as Gaussian vaults, their double-curved geometry is based on the catenary resulting in mainly axial compressive forces […] 
Typically the vaults have a low rise, the span-to-rise ratio is normally 8–10 and buckling is the likely mode of failure. 
[…] the Gaussian vault, [are] a very thin shallow vault of a catenary [longitudinal] section, with a typical span-to-rise ratio of 10. 
(PEDRESCHI, R.; THEODOSSOPOULOS, D., 2006, p. 1-4) 

 

 
Melachos (2020) 

 
Curva constituída por polinômio de 2º grau, também constituída por arco de catenária de modo a maximizar os esforços de compressão 
simples ao longo da superfície da estrutura.  
 
Seus vãos não são uniformes, variando de 20,40 m até os 50,00 m de extensão.  
 
 Sua  flecha é variável, diretamente proporcional ao vão transversal. 
 
 A relação flecha – vão ficou na proporção 1:11 > x > 1:8, sendo sua média aproximadamente, mas não exatamente, 1:10. 
 

Table 4.4: The constituent geometry of the longitudinal sections of the discontinuous Gaussian vaults– Part 2. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019 

 
Still, the structural analyses conducted within the consulted bibliographical references (ANDERSON, 2004; PEDRESCHI, 

THEODOSSOPOULOS; 2006) regarding the gaussian vaults from Eladio Dieste presents the longitudinal sections as being 

constituted by catenary arches, that act as the geometric element responsible for the behavior of such surfaces. Dieste (1978; 
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CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1986), in the other hand, highlights the joint responsibility between longitudinal and transverse 

sections in the embodiment of the structural behavior of the surfaces structured as gaussian vaults.  

Dieste (1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1986) certifies that even though the catenary form of the longitudinal 

sections ensures the predominance of the compression efforts in the surface, the transverse sections are responsible for controlling 

the inertia moment of the structure as a whole. This research is positioned analogously to the engineer Eladio Dieste (1978; 

CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1986), certifying the way that both longitudinal and transverse sections of the discontinuous 

gaussian vaults play determinant roles in the structural behavior of the resulting surfaces.  

Summarizing the findings in the section 3.2. Surface analysis, these results indicate that the surface of the discontinuous 

Gaussian vaults built and designed by Eladio Dieste possess the following underlying geometric relationships:   

5. Have its structural modules divided in three surface classifications: 1st part –anticlastic surface and approximately 

developable, with a hyperbolic geometric matrix; 2ª part – developable surface, with a parabolic geometric matrix; 

3ª part –sinclastic surface and approximately developable, with an elliptic geometric matrix; 

6. Does not have the special characteristic of a constant medium curvature; 

7. Most of the surface of the discontinuous gaussian vaults models proved to be quasi-minimum; 

8. The values of k do not present a direct relationship with the dimensions both transverse and longitudinal spans, 

as well as with the height-span relationship of the surfaces. 

 

These conclusions from Chapter 3 – Results, are confronted with the state-of-the-art regarding the geometry of the surface of 

the discontinuous gaussian vaults in tables 4.5, 4.6, e 4.7, respectively named as “The constituent geometry of the surface of the 

discontinuous gaussian vaults” part 1, 2, e 3. Eladio Dieste (1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1996) establishes that the 
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gaussian vaults are essentially shells geometrically guided by catenaries, whose transverse undulation and consequent variable 

amplitude aims to potentialize its rigidity tackle the buckling question. This definition is a synthesis of most definitions such surfaces 

in the consulted literature, where the focus is to unravel the reason of being of Dieste’s structural forms, instead their constituent 

geometry. The definitions from Anderson (2004) (Table 4.5) and Giovannardi (2017) (Table 4.6) follow this train of thought and are in 

fact conceptually correct, but do not tackle the gaps regarding the geometric constitution of gaussian vaults’ surfaces. 

In the other hand, Allen (2004) (Table 4.5) aims to establish that the gaussian vaults from Eladio Dieste would be essentially 

cylindrical. This affirmation is superficial, and based merely on formal resemblance, instead of actual and established geometric 

relationship, in the Allen (2004) writings. This research refutes this affirmative due to the principle that a cylinder is a “tridimensional 

geometric form formed by two circular bases in different planes, parallel to each other, and all the points between these bases” 

(SILVA, 2019, p. 1), and that the parametric modeling process of the surface modules in the discontinuous gaussian vaults 

demonstrated in section 2.6. Parametric Modeling, demonstrated that these surface bases were constituted by transverse sections 

formed by third degree polynomials swept across the catenary arches that constitute the longitudinal sections of the surface. The 

surface bases of the discontinuous gaussian vaults are not composed by circular bases, in a way that the surface of the gaussian 

vaults are not cylindrical as put by Allen (2004). 
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SUPERFÍCIE DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 1 
 

 
Autor 
 

 
Posição 

 
Eladio Dieste (1978; 
CARBONELL, 1987; 
TORRECILLAS, 
1996;) 

 
Cascas de diretriz catenária, de ondulação transversal e amplitude variável  
 

Elegimos como directriz la catenaria, luego es peso se produce compresión simple; y esta compresión hace capaz a la 
estructura de resistir flexiones. (1996, p. 41) 

 
[…] la forma geométrica de la bóveda, que se obtienen entonces desplazando una catenaria de cuerda fija y flecha 
variable, contenida en un plano vertical móvil que se traslada, manteniéndose paralelo a otro plano vertical fijo, de modo 
que los arranques de estas catenarias recorran dos rectas paralelas entre sí, en general contenidas en un mismo plano 
horizontal. (1996, p. 43) 

 

 
Allen (2004) 
 

 
As abobodas guassianas de Eladio Dieste são essencialmente cilíndricas 
 

Dieste’s Gaussian vaults are fundamentally cylindrical in shape. However, in order to remain stable under asymmetrical 
loading conditions such as drifting snow or strong winds, a cylindrical vault would have to be very thick. Dieste’s 
response is to keep the vault thin and slice it into strips. The cross section of each strip begins at its springings as a 
straight, horizontal line that soon morphs into an S-shape whose depth increases until it reaches a maximum at the 
crown of the vault. (ALLEN, 2004, p. 73) 

 

 
Anderson (2004) 

 
Cascas de dupla curvatura, com ondulações tridimensionais visando aumentar sua rigidez  

 
Dieste’s second major structural innovation was in what he termed “Gaussian” double-curvature vaults […] Dieste gave 
strength to such vaults not by making the vault more massive (a solution by brute force that he naturally resisted) but by 
making the vault in successive transverse bands, each of which was given a greatly increased bending stiffness by means 
of three-dimensional curvature. (2004, p. 33) 

 

Table 4.5: The constituent geometry of the surface of the discontinuous Gaussian vaults – Part 1. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019 
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SUPERFÍCIE DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 2 
 

 
Autor 
 

 
Posição 

 
Bechthold (2008) 

 
Cascas que lembram abóbadas, com seções transversais sinusoidais 
 

Related systems are the elegantly shaped so-called Gaussian vaults by Uruguayan engineer Eladio Dieste. These are pre-stressed 
vault-like shells with cross-sections from a series of sinusoidal curves […] they allow light to enter the interior while at the same time 
draining the water to the building edge. (p. 110). 

 

 
Giovannardi (2017) 

 
Cascas rígidas de dupla curvatura, de diretriz catenária.  
 

Leggerissime volte in mattoni (o pignatte), con diretrrice catenaria, per cui il peso proprio produce compresione semplice, a forma di 
campana di Gauss [...]  
Per aumentare le luci evitando il vero rischio di queste strutture, che eh lo svergolamento, Dieste lavora sulla forma ed in particolare in 
senso [transversee] [...] 
Una variante, in cui la sezione longitudinale  e´ a dente  di sega, consente di ottenere iluminazione dall ´alto. 
[...] Si ottiene una lamina per la doppia curvatura: molto rigida per la doppia curvatura. (GIOVANNARDI, F., 2017, p. 35-36). 
 

 
Pedreschi; 
Larrambebere (2004) 

 
Casca ondulada, composta por seções de catenária transladadas horizontalmente, mas com flecha gradualmente variável 
 

In Dieste’s Gaussian vaults, the surface is warped with transverse undulations that deepen toward the middle of the vault and provide 
the necessary stiffness. The surface geometry changes continuously. To understand the form of the vault, it is useful to imagine a 
vertical plane between the springing points. Within this plane, a catenary curve is drawn. If the plane is allowed to move along the 
springing points, then the surface described by the motion of the curve is the same surface as a barrel vault. If, however, the rise of 
the catenary varies gradually as it moves, then an undulating surface is described. The undulations are most pronounced at midpoint, 
diminishing to become completely flat at the springing points. The undulation at midsection provides the necessary buckling 
resistance, while the flattening at the springing points allows a simple connection with the side walls. 
The Gaussian vault can be thought of as a series of connected catenary arches with varying rises that share a common springing. 
(PEDRESCHI; LARRAMBEBERE, 2004, p. 144, tradução nossa).  
 

Table 4.6: The constituent geometry of the surface of the discontinuous gaussian vaults– Part 2. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019 
 
. 
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A GEOMETRIA CONSTITUINTE DA SUPERFÍCIE DAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 3 

 

 
Autor 
 

 
Posição 

 
Melachos (2020) 

 
A geometria das abóbadas gaussianas é composta por uma casca ondulada, composta por seções de catenária 
transladadas horizontalmente, mas com flecha gradualmente variável, podendo ter suas ondulações interrompidas ou não 
por aberturas: as abóbadas gaussianas contínuas e descontínuas.  
 
Sua superfície é dividida em três partes:  
 

4. Anticlástica, de matriz geométrica hiperbólica, numericamente freeform, mas aproximadamente desdobrável (parte 
minoritária); 

5. Desdobrável, de matriz geométrica parabólica (parte maioritária); 
6. Sinclástica, de matriz geométrica elíptica, numericamente freeform, mas aproximadamente desdobrável (parte 

minoritária). 
 
Superfície numericamente freeform, mas aproximadamente desdobrável. 
Não possuem a característica especial de curvatura média constante, mas a maior parte da superfícies dos modelos de 
Abóbadas gaussianas descontínuas são quasi-mínimas; 
 
Os valores de k não apresentam relação direta com a dimensão de vãos longitudinais e transversais, assim como com as 
relações flecha - vão  das superfícies.  
 

Table 4.7: The constituent geometry of the surface of the discontinuous Gaussian vaults– Part 3. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019 

 

Bechthold (2008) maintains the same conceptual mistake as Allen (2004) when referring to the transverse sections of the 

gaussian vaults as sinusoidal because of mere formal resemblance, without due mathematical verification. The refutation of these 

affirmations was already demonstrated previously in this chapter, but an important issue raised by Bechthold (2008) is that gaussian 

vaults are shells that “remind” vaults, but are not necessary vaults themselves. The state-of-the-art (DIESTE, 1978; CARBONELL, 

1987; TORRECILLAS, 1996; ANDERSON, 2004) indicates that the term “gaussian” in the typological denomination of the gaussian 
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vaults is a tribute to German mathematic Carl Friedrich Gauss, but this research highlights that the origin of the inclusion of the term 

“vault” in the typology denomination is unknown. The findings of these research, thus allow for the inference that, in the same way 

that Allen (2004) and Bechthold (2008) were free to make formal allusions when faced with the unknown forms designed by Dieste, 

Eladio Dieste did the same and associated the previously unseen forms he designed of the gaussian vaults typology with the geometry 

in his formal repertoire, including to the term “vault” in the  typological denomination of the gaussian vaults themselves.  

This research also partially concurs with the gaussian vaults definition of Pedreschi and Larrambebere (2004), that their 

geometry is consisted of an undulated shell, composed by catenary sections horizontally translated, with gradually varying heights 

(2004). This research positions itself in agreement to the geometrical definition above, maybe the most precise of them all in the state-

of-the-art, but with the complement of the necessity to add the roof openings on the referred surfaces. Therefore, a complementation 

of the definition of Pedreschi and Larrambebere (2004) would be that: the geometry of the gaussian vaults is constituted by an 

undulated shell, composed by catenary sections horizontally translated, but with gradually varying heights, possibly having its 

undulations interrupted or not by openings: thus constituting either continuous (surface not interrupted by openings) and discontinuous 

(surface periodically interrupted by openings) gaussian vaults.   

The matter of the nature and classification of such curvature within the surfaces of the object of study was not observed beyond 

the noting that there is an actual double-curvature in the state-of-the-art (DIESTE, 1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1996; 

ALLEN, 2004; ANDERSON, 2004; BECHTHOLD, 2008; GIOVANNARDI, 2017; PEDRESCHI, LARRAMBEBERE, 2004), indicating 

an important gap regarding future design and constructive explorations of analogous typologies. Therefore, the results from Chapter 

3 – Results explained in the Table 4.7 demonstrated that, in a previously unseen manner, that the discontinuous gaussian vaults 

surfaces is constituted by three surface parts of different nature, yet similar to each other:   
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Part 1 - Anticlastic, of a hyperbolic geometric matrix, and approximately developable –minor part 

Part 2 - Developable, of a parabolic geometric matrix – major part 

Part 3 – Sinclastic, elliptic geometric matrix, approximately developable– minor part.  

Table 4.7 also demonstrates that the discontinuous gaussian vaults do not have the special characteristic of a constant medium 

curvature, more propitious to pneumatic structures (POTTMANN, 2007), but a major part of its modeled surfaces proved to be quasi-

minimum. Therefore, the results obtained in Chapter 3 – Results suggest that the discontinuous Gaussian vaults surfaces are either 

developable nearly developable, besides being mostly quasi-minimum.  These results proved the hypothesis that there is in fact a 

grouping of underlying geometric relationships within the roof surfaces structured as discontinuous gaussian vaults, designed and 

build in reinforced masonry by Eladio Dieste.  

These results also attest for the competence of the engineer Eladio Dieste in the field structural design. Anderson (2004) 

celebrates the qualities of Eladio Dieste in this realm due to his catenary usage, as an element of compression minimization, 

transverse undulation as an element of stiffness maximization and spatial impact in the resulting internal spaces. Ochsendorf (2004) 

elevates Eladio Dieste as a structural artist concept of Billington (1984), due to the manner that the Uruguayan engineer developed 

structures as works of art through structural efficiency, economy and elegance. In the other hand, this research celebrates the 

competence of the Uruguayan engineer in the field of structural design corroborating with the fact that Eladio Dieste’s discontinuous 

gaussian vaults maintain their structural efficiency by means of catenary longitudinal sections aiming to minimize compression and 

undulating transverse sections aiming to minimize inertia, and proving that the surface of these discontinuous gaussian vaults 

maintained their constructive efficiency due to the fact they were mostly quasi-minimum. 
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The matter of the roof openings was occasionally noticed in the state-of-the-art. Table 4.8 delineates the way each one of the 

main authors tackling the works of Eladio Dieste approached the matter of the eventual subdivision of the gaussian vaults in structural 

subcategories regarding their openings. This research classifies the gaussian vaults in the same way that Dieste (1978; CARBONELL, 

1987; TORRECILLAS, 1996): continuous Gaussian vaults (without opening) and discontinuous (with openings).  

Table 4.8 also indicates that Allen (2004), Anderson (2004), and Giovannardi (2017) classified the gaussian vaults simply as 

gaussian vaults or, double-curvature vaults with openings and double-curvature vaults without openings. Therefore, as opposite as 

in Allen (2004) and Anderson (2004), only Giovannardi (2017) took into account the matter of the presence or not of actual openings 

when defining the gaussian vaults’ form. Some authors like Bechthold (2008) and Pedreschi and Larrambebere (2004) did not make 

a distinction between the gaussian vaults with or without openings, assuming the openings as an mandatory element in the roof of 

this structural typology. 
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AUTOR 

 
SUB-TIPOLOGIAS ESTRUTURAIS   
 

 
Eladio Dieste (1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1996) 

 
1 - Contínuas (sem aberturas); 2 - Descontínuas (com aberturas) 
 

 
Allen (2004) 

 
1 - Com aberturas; 2 - Sem aberturas 
 

 
Anderson (2004) 

 
1 - Com aberturas; 2 - Sem aberturas  
 

 
Bechthold (2008) 

 
N / A (somente com aberturas) 
 

 
Giovannardi (2017) 

 
1 - Com aberturas; 2 - Sem aberturas 
 

 
Pedreschi; Larrambebere (2004) 

 
N / A (somente com aberturas) 
 

 
Melachos (2020) 

 
1 - Contínuas (sem aberturas); 2 - Descontínuas (com aberturas) 
 

Table 4.8: Sub-categorization of the gaussian vaults in the state-of-the-art.  
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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 At last, the findings in section 3.3. Illuminance Analysis indicate that the internal spaces resulting from the discontinuous 

gaussian vaults designed and built by Eladio Dieste presented common underlying geometric relationships:  : 

2. The resulting geometry from the discontinuous gaussian vaults creates spaces of variable visual and lighting comfort, 

and most of the case studies showed illuminance indexes lower than 200 lux, and therefore, were deemed unfit of being 

used without the help of artificial lighting for labor purposes.  

a. The majority of the case studies (5, 7, 8, e 9), therefore, four of the nine examples, presented more illuminance 

index values much lower than 200 lux. Seven of the nine case studies (2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9) presented more 

illuminance index values partially above 200 lux or much lower than 200 lux. 

b. At last, the table 3.22 classifies and identifies the case studies whose combinations of month/day/hour 

produced illuminance indexes far above 200 lux (green), partially above 200 lux (orange), or much lower than 

200 lux (red).  

 

As previously discussed in the theoretical basis, the Chapter 1 – Theoretical Foundation: Eladio Dieste, a Latin American and 

innovator structural engineer, the state-of-the-art about this research theme did not identify analyses tending to the quality of the 

architectural space, considering environmental lighting comfort, created by the gaussian vaults geometry. What was detected, were 

the signalization that roof openings were possible on gaussian vaults (Table 4.8) in Eladio Dieste (1978; CARBONELL, 1987; 

TORRECILLAS, 1996), Allen (2004), Anderson (2004), and Giovannardi (2017). Tables 4.9 and 4.10 indicated that Eladio Dieste 

(1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1996), Anderson (2004), Carvalho (2004), Pedreschi and Larrambebere (2004), and 

Pedreschi and Theodossopoulos (2006), pointed the way which the curved geometry of the discontinuous gaussian vaults would 

help to spread the natural lighting in the resulting interior space, however, without qualitative or quantitative verifications, properly 

governed by methodological scientific precepts of the manner in which this phenomenon actually occurred.  
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The above-mentioned results from section 3.3. Illuminance Analysis, are synthesized in Tables 4.9 and 4.10, demonstrating 

the manner in which this research used established scientific procedures to make a qualitative and quantitative analysis of the space 

created by the geometry of the discontinuous Gaussian vaults. Therefore, this research stands in a way as to establish that the 

resulting geometry of the discontinuous Gaussian vaults creates spaces of variable visual comfort, usually yielding illuminance 

indexes much lower of 200 lux, occasionally partially above the 200 lux, and rarely far above 200 lux. Consequently, it can be affirmed 

that the resulting spaces from the discontinuous gaussian vaults are incompatible of being used without the help of artificial lightning. 

These affirmations corroborate with the central hypothesis of this doctoral thesis, that exists a body of underlying geometric 

relationships within roofs surfaces structured as discontinuous gaussian vaults, designed and built in reinforced masonry by Eladio 

Dieste. 
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A ILUMINAÇÃO NAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 1 

 

 
Autor 

 
Posição 
 

 
Eladio Dieste (1978; 
CARBONELL, 1987; 
TORRECILLAS, 1996;) 

 
A tipologia das Abóbadas gaussianas descontínuas permite a iluminação natural devidamente orientada 
 

Partiendo de esta forma básica puede obtenerse otro tipo de superficie gausa, cuando se desea iluminación convenientemente 
orientada. (TORRECILLAS, 1996, p. 43). 

 

 
Anderson (2004) 

 
A tipologia das Abóbadas gaussianas descontínuas permite a iluminação natural, e a parte inferior de sua geometria reflete a luz 
natural em seu interior 
 
 

The Gaussian vaults yield very special qualities of light. In addition to the effective dispersion of light throughout these buildings, there 
is the virtually sentient way in which different aspects of the vaults are revealed as one moves beneath them. From one direction, 
there is the soft lighting over the curving surfaces of the vaults; from the other, the repetition of the glazed lunettes with views of the 
sky. (ANDERSON, 2004, p. 34) 

 

Table 4.9: The natural lighting of the discontinuous Gaussian vaults – Part 1. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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A ILUMINAÇÃO NAS ABÓBADAS GAUSSIANAS DESCONTÍNUAS – PARTE 2 

 

 
Autor 
 

 
Posição 

 
Carvalho (2004) 
 

 
A tipologia das Abóbadas gaussianas descontínuas permite a iluminação natural 
 

A exploração da iluminação natural pode ser notada tanto em obras religiosas como em obras utilitárias. Como exemplos de recursos 
adotados podem ser citados a criação de janelas na cobertura, o desnivelamento entre as abóbadas e a criação de pérgulas. 
A Figura 4.38 mostra o uso de janelas na cobertura em abóbadas de curvatura dupla. A Figura 4.38 (a) mostra uma série de janelas na 
cobertura do Montevideo Shopping, no Uruguai e a Figura 4.38 (b) mostra a fachada do Pavilhão dos Produtores do CEASA, em Porto 
Alegre, exemplos de solução adotada em muitas de suas obras pela modificação da forma básica da abóbada de curvatura dupla. Esta 
solução resulta em iluminação uniforme e bem distribuída por toda a área coberta. (CARVALHO, 2006, p. 105) 

 

 
Pedreschi; 
Larrambebere (2004) 

 
A tipologia das Abóbadas gaussianas descontínuas permite a iluminação natural, e a parte inferior de sua geometria reflete a luz natural 
em seu interior 
 

Dieste employed Gaussian vaults “as the farmer uses the tractor,” for heavy work, often in buildings constructed for agricultural 
purposes—low-cost buildings by any definition. In a typical Dieste building, the roof consists of a series of vaults creating a wavelike 
form of repeated undulations. This wavelike nature of the vaults provides the opportunity for top lighting, similar to that created by a 
sawtooth roof. In the areas of overlap between successive vaults, crescent-shaped slots along the span are glazed. The underside of 
the vault reflects and diffuses natural light into the building. (Pedreschi; Larrambebere, 2004, p. 145). 
 

 
Pedreschi e 
Theodossopoulos 
(2006) 

 
A parte inferior da geometria das abóbadas gaussianas reflete a luz natural em seu interior. 
 

The underside of the vault diffuses the natural light to provide pleasant ambient lighting conditions. (Pedreschi; Theodossopoulos, 
2006, p. 7). 
 

 
Melachos (2020) 
 

 
A geometria resultante das Abóbadas gaussianas descontínuas gera espaços de conforto visual variável, usualmente muito abaixo dos 
200 lux, ocasionalmente parcialmente acima dos 200 lux, e raramente muito acima dos 200 lux.  
 
Os espaços resultantes da geometria das abobadas gaussianas descontínuas são incompatíveis de serem utilizados sem o auxílio de 
iluminação artificial.   

 

Table 4.10: The natural lighting of the discontinuous Gaussian vaults – Part 2. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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Under the same approach, Carvalho (2004) suggests that, “Dieste explored the texture, color and brilliance of the masonry 

material through diffuse and indirect lighting. The different patterns of the geometrical elements for surfaces of lateral walls and roofs 

are enhanced by this lighting effect, reflecting light and creating different chromatic effects” (p. 105). Carvalho (2004) synthesizes the 

use of the natural lighting in the church from Eladio Dieste as an “irreplaceable ingredient of expression ingredient [...] directed by the 

strategic points as attracted by magnetism, merging into materials and becoming part of them. In this way, searched to simulate and 

announce the divine presence.” (p. 106). 

The in-situ visitations made during this doctoral research, as well as the photographic registry made during these visitations 

and collected in related publications, make this thesis position itself analogously with Carvalho (2004) in the sense of the natural 

lighting contributes with the expressive potential of Dieste’s geometry, especially when it comes to the discontinuous gaussian vaults. 

Regardless, the dramatic effect together with the architectonic space created by the natural lighting does not guarantee the fact that 

the illuminance indexes resulting from the discontinuous vaults’ geometry are not enough to guarantee their professional use without 

the aid of artificial lighting. This research stands in a way as to verify that not only the discontinuous gaussian vaults designed and 

built by Eladio Dieste, but the work as whole of the Uruguayan engineer, demands a more in-depth scientific and systematic 

exploration regarding its thermic, lighting and natural ventilation products yielded from its geometry.  
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4.2. Design process, construction process, and form 

 

This section identifies the original contribution for this research regarding the observed gaps in the design and building process 

of the discontinuous Gaussian vaults from Eladio Dieste, exploring the peculiarity of the relationship between their geometry and its 

effect in the design process of the Uruguayan engineer Eladio Dieste. Therefore, the analysis of the primary sources in Chapter 2 – 

Methodological Procedures, and the experimentations’ results in Chapter 3 – Results, indicates the following particularities about the 

design process of the discontinuous gaussian vaults designed and build by Eladio Dieste: 

 

9. The geometry of the discontinuous gaussian vaults was graphically represented in the geometry of the vault sheets. This was 

the manner their geometry was transferred from calculation to the work site; 

10. The graphic representation of the discontinuous gaussian vaults occurred by means of their key transverse and longitudinal 

sections, with the due registry of the heights and accumulated distances of the points that constituted their curves. These 

points were determined by Eladio Dieste. The other points that compose the surface were listed in a coordinates table which 

cross-referenced heights and accumulated distances from all sections composing the surface, and allowed for the extraction 

of the resulting geometry in the construction site; 

11. All the drawings of the key transverse sections of the case studies were developed in a scale of 1:10. Thus, it can be inferred 

that all key sections on the geometry of the vault sheets from this typology were drawn by Eladio Dieste in the scale of 1:10. 

12. Eight of the nine case studies had their key longitudinal sections drawn in the scale of 1:50, whereas a single design, Fabrica 

Caputto, had this drawing done in the scale of 1:20. Therefore, it can be inferred that the most part of the longitudinal sections 

of the discontinuous gaussian vaults in the geometry of the vault sheets were drawn in the scale of 1:50, with eventual 

occurrences in the scale of 1:20; 
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13. The registry of heights and accumulated distances in the transverse and longitudinal sections in the geometry of the vault 

sheets were always done with a precision of three decimals beyond zero; 

14. The key transverse sections in the geometry of the vault sheets have uniform distancing between points of registry of 

accumulated distance, with eventual variances in the first and last markings. The amount of markings figures between 10 and 

17 units, being mostly composed by 14 units; 

15. The key longitudinal sections in the geometry of the vault sheets do not have uniform distancing between points of registry of 

accumulated distance. The amount of markings figures between 10 and 28 units, being mostly composed by more than 23 

units; 

16. It can be inferred that the Geometry of the transverse sections of the discontinuous gaussian vaults was not drawn with 

compasses because:. 

a. as stated above. their graphic representation in the geometry of the vault sheets happened by the registry of their height 

and accumulated distance of the points that form up their curve;  

b. their Geometry is constituted by 3rd degree polynomials; 

 

These notes represents complementary original contributions of this research about the design process of the discontinuous 

gaussian vaults. Dieste himself (1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1996) affirms that this geometry is derived from the static 

problems that affect the actual structural typology, adopting a catenary in his longitudinal sections in a way to maximize the 

compression efforts, and the undulating in his transverse section to maximize its stiffness and maximize its momentum of inertia. The 

analysis of these writings, especially Métodos de Cálculo (in CARBONELL, 1978) in section 1.3. – Research Dedicated to Eladio 

Dieste, demonstrated the consolidated manner that Eladio Dieste determined the geometry of the transverse and longitudinal sections 

of the discontinuous Gaussian vaults. Knowing so, this research positioned itself in an analogous manner, affirming that Dieste derived 

the geometry of the continuous and discontinuous gaussian vaults from his calculation method.  
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Furthermore, it was not precisely identified how this geometrical data was passed from calculations, to graphical representation, 

to construction itself. As commented in the previous section, Carvalho (2004) establishes that the geometry of the transverse sections 

of the gaussian vaults was represented in drawing by the engineer Eladio Dieste through demarcations of the heights and accumulated 

distances in sections named “ribs”. Therefore the review of the state-of-the-art, as well as the primary sources obtained for this 

research proved that the geometry of the transverse discontinuous gaussian vaults sections was graphically represented by Eladio 

Dieste from the drawing of the key sections with demarcation of height and accumulated distances present in the geometry of the 

vault sheets, being synthesized in a table of surface coordinates. The consulting of these primary sources also indicated that the 

representation system of the continuous Gaussian vaults geometry occurred or by either the use of rib sections mentioned by Carvalho 

(2004), or by the table of coordinates from the geometry of the vault sheets.  

A generic affirmation, quite present in the state-of-the-art about the Uruguayan engineer  (ANDERSON, 2004; OCHSENDORF, 

2004; PEDRESCHI, 2000; PEDRESCHI, LARRAMBEBERE, 2004; GIOVANNARDI, 2017), is that Eladio Dieste invented a typology 

of the Gaussian vaults in a constructive technique virtually unexplored, the reinforced masonry, and for that Dieste deserved 

compliments about his qualities in the structural design field. Eladio Dieste (TORRECILLAS, 1996) agrees with such appraisals upon 

stating that the discontinuous gaussian vaults represent static, technical-constructive, economic and social efficiency. The static 

efficiency attributed to the engineer Dieste is derived from the gaussian vaults’ catenary section “producing simple compression 

through its self-weight” (1996, p. 41), and in the transverse section due to the “constant curling and varying amplitude that reaches 

zero at the edge” (p. 42). In addition, the technical-constructive and economic efficiency issue is essentially justified by Eladio Dieste 

(TORRECILLAS, 1996) with the possibility of the removal of the wood formwork before the complete drying of the mortar, speeding 

the construction of the adjacent modules, making it possible to execute big spans in short deadlines and reduced formwork 

dimensions. The undulation of the transverse section from Dieste (1978; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1996) is one of the 
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factors responsible for this quality, demonstrating a point of peculiarity between the geometry and the form in the structural typology 

of the discontinuous gaussian vaults: 

 
Esta ondulación es particularmente necesaria en el momento del desencofrado, cuando el módulo de Young promedio de la cáscara 
es más bajo. Al desencofrar, el mortero esta solo parcialmente endurecido, las juntas [transversales] están comprimidas por la fuerza 
directa [longitudinal] de la lámina, especialmente grande en estos casos por la importancia de las luces transversales que se usan y 
que justifican estas bóvedas por el hecho de que se hacen muy rebajadas. (DIESTE apud TORRECILLAS, p. 51) 

 

Anderson (2004), Carvalho (2004) and Pedreschi (2000) emphasizes the economic and technical-constructive efficiency from 

Dieste’s formwork. Anderson (2004), along with Dieste himself in La Invencion Inevitable (apud CARBONELL, 1987), also emphasizes 

the continuous development of the machinery and formwork during the constructive process of the discontinuous gaussian vaults, in 

a way to enable and improve, for example, its load transfer in the longitudinal axis. Therefore, the investigations about the peculiarity 

between form and constructive technique of the transverse and longitudinal section of the discontinuous Gaussian vaults were not 

detected in the other bibliographic references consulted for this doctoral thesis.  

The economic and technique advantages cited by Eladio Dieste (CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1996) that justify the 

masonry block adoption related to the reinforced masonry have been properly exhausted in the section 1.3. – Dedicated works about 

Eladio Dieste. The same section 1.3. also delineated the social concerns of the Uruguayan engineer, demonstrated by this economic 

and ecological ideals, regimented by this self-proclaimed concept of cosmic economic.  

Eladio Dieste also sought the form efficiency during his professional Trajectory due to his concern regarding the waste of 

resources:  “Las virtudes resistentes de las estructuras que buscamos dependen pues de su forma, por medio de ella son estables, 

no por torpe acumulación de materia, y nada ay más noble y elegante desde un punto de vista intelectual que esto: resistir por la 

forma, y tampoco nada que nos imponga más responsabilidad plástica” (DIESTE apud TORRECILLAS, p. 51).  
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The original contributions from this research corroborate with the form efficiency of the discontinuous gaussian vaults, because 

the findings in Chapter 3 - Results indicated that most of the discontinuous gaussian vaults’ surfaces of the case studies proved to be 

quasi-minimal, indicating that  Eladio Dieste reached, in this specific structural typology, the capacity to conceive form to his favor, 

using values close to the minimum amount of necessary material for its coverage. 

In the same line of exaltation of Dieste’s competences as a structural designer, section 1.6 Creativity and the structural artists, 

affirmed that Ochsendorf (2004) elevates the Uruguayan engineer as a structural artist in the lines of Billington (1984) due to the 

manner that the Uruguayan engineer developed structures as works of art, through efficiency, economy and elegance. This argument 

can be justified by the following factors: 

• Eladio Dieste intimately dominated the design and building process with reinforced masonry; 

• Eladio Dieste conceive structures aiming to build them; 

• Eladio Dieste designed and built in reinforced masonry, a constructive technique in the margin of the constructive 

repertoire of his day, as a true pioneer;  

• Eladio Dieste designed and built mostly in a geographic location away from important global events of his time - Uruguay.  

• Eladio Dieste was the owner of his company and executed his own designs, in a way that his domain of the constructive 

technique with which he worked allowed him to charge less for design solutions that solved the design needs of his 

clients, when compared to the equivalent design solutions in reinforced concrete;  

• Eladio Dieste was extremely critic of his own work and aimed to improve his constructive technique, costs, economy of 

the materials, structural behaviors, and resulting space; 
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• Eladio Dieste searched for aesthetic elegance in his structural solutions thought the domain of construction technique, 

using the least amount of material possible and bringing forward the essence of each constructive element in these 

constructions.  

• Eladio Dieste saw himself as a professional in service for a greater good, through his notion of cosmic economy, feeling 

obliged design with elegance, low cost, and ecological consistency. 

Therefore, the exploration of the theoretical bases of this research in Chapter 1 did not detect the attribution of the term artists 

to Eladio Dieste for his creating of new forms, though intuition resulting from previously acquired knowledge and creativity. Therefore, 

this discussion aims to demonstrate the presence of the creativity in the design process of Eladio Dieste and how this creativity could 

very well be the origin of new structural typologies such as the continuous and discontinuous gaussian vaults.  

 One can argue that John Ochsendorf (2004) uses the term structural artist when referring to Eladio Dieste as an masculine 

adjective in an allusion to the second definition of the term artist delineated in section 1.6. – Creativity and structural artists: “[...] Diz-

se de pessoa talentosa, habilidosa, jeitosa” (MICHAELIS. Available in: <http://michaelis.uol.com.br/busca?id=ZElb>. Access in: 24 

jun. 2019.). Therefore, it can be affirmed that Ochsendorf (2004) considers Eladio Dieste as a talented in the trade, and does not 

pretend to define conceiving structures as art or not. Consequently, it can be said that Ochsendorf, in Eladio Dieste as Structural 

Artist (2004), considers Eladio Dieste talented in the trade to conceive structured, and thus qualified for inclusion into Billington’s 

(1984) prerequisites to be a structural artist.  

It can also be inferred that this recognition of the talent of Eladio Dieste by Ochsendorf (2004) possibly derives from the latter 

being published within Stanford Anderson’s compilation in Eladio Dieste – Innovation in Structural Art (2004). As verified in section 

1.6, Creativity and the Structural artists, Anderson (2004) establishes in Dance without Effort or Fatigue: the Architecture of Eladio 

Dieste (2004) that the gaussian vaults represent notable contributions to the field of structural design due to their form. Allen, in 
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Guastavino, Dieste, and the two revolutions in masonry vaulting (2004), Pedreschi and Larrambebere em Technology and Innovation 

in the work of Eladio Dieste (2004), Lucio Cáceres em Dimensions of a creator: A tribute to Eladio Dieste (2004), and Pedreschi in 

Eladio Dieste – the Engineer’s contributions to Contemporary Architecture (2001), besides the original publications of Dieste himself 

in (CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1986), corroborate with this exaltation in the manner in which Eladio Dieste created a new 

structural typology from a virtually unexplored constructive technique – the gaussian vaults in reinforced masonry – and that these 

represent one of the purest manifestations of the synthesis of form in structural design. 

When contemplating the recognition of Eladio Dieste’s talent under the optic of the definitions of creativity delineated in section 

1.6. – Creativity and the structural artists, it can be argued that Eladio Dieste was recognized as talented by the authors that compose 

the state-of-the-art about the structural engineer due to the fact that Dieste was actually creative. Taking into consideration the 

premises in the theoretical bases of this doctoral thesis, it can argued that Eladio Dieste was a creative engineer under the scope of 

Lubart (2007) because of the creation of new elements for the structural design and its respective constructive process through 

explorations with reinforced masonry, thoroughly adapted to its environment. Following the precepts of creativity as according to 

Boden (2009), Eladio Dieste can be considered creative for creating a new structural typology, the gaussian vaults, from the 

combination of geometries and established concepts such as the catenary. Under the scope of Florio and Tagliari (2009), Eladio 

Dieste can also be considered creative for creating the gaussian vault typology from the recombination of ideas of static problems 

such as buckling and inertia, empowered by the continuous feedback of his constructive experiences and constructive environment, 

promoting the adequation structures in reinforced concrete to cover big spans in Uruguay, and an internal motivation to makes his 

designs ecological and just under his concept of cosmic economy.   

In the precepts of Simonton (2009), Eladio Dieste can be considered creative for creating original structures, as the 

discontinuous and continuous Gaussian vaults, and their utility, as a response to the necessity to cover big spans in a short period of 

time and at lower prices, through the refinement of the constructive technique of reinforced masonry. Also, in accordance with the 
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need of immersion in the areas of knowledges related to the creative act affirmed by Weisberg (1999), Sternerg (1999), and Simonton 

(2009), it was verified Eladio Dieste immersed himself in the fields of design, construction, and calculation in reinforced masonry.  

In analogous way to the precepts of Hitchcock (2004), the first typological innovations from Eladio Dieste with reinforced 

masonry, expressed by means of the creation of the discontinuous gaussian vaults typology, started ten years (1955, with the Galpão 

Frugoni) after his college degree in civil engineering (1943). Notwithstanding, as opposed to the writings of Csikszentmihalyi (1997), 

Eladio Dieste inventions had only a partial legitimization from his peers, due to the Eurocentrism observed in the bibliographic 

explorations of modern architecture in the second half of the twentieth century as previously discussed in section 1.2. – Latin America 

in Modern Architecture History . 

The analysis of contemporary publications about Eladio Dieste in the academic databases indexed in section 1.3. – Dedicated 

works about Eladio Dieste revealed that the legitimization of the creative efforts from Eladio Dieste began to happen in the first 

decades of the twenty-first century, in a way that can be affirmed that his achievements made Dieste singular in the history of the civil 

construction.  

In synthesis, the above-mentioned statements about the Eladio Dieste’s creativity are based upon the following factors: 

8. New Structural typologies in a virtually unexplored constructive technique – reinforced masonry: the gaussian vaults 

(continuous and discontinuous), the double curvature vaults used in horizontal silos (also continuous and discontinuous), 

and the unique structural solutions in the roof of the Fabrica Memphis18; 

 
18 Este projeto teve como arquitetos Cláudio Luiz Gomez Araújo e Cláudia Obino Corrêa, e teve sua cobertura projetada juntamente com Eladio Dieste e Eugenio Montañez 
(QUADROS, 2015). 
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9. The experimentation and solving of constructive problems associated with the novelty within roof and lateral walls for 

medium and large spans built with reinforced masonry, such as the creation of Pretensioning mechanisms for self-

supporting vaults and jackhammers for the horizontal and vertical moving of the gaussian vault formworks; 

10. The creation of a calculation method by Dieste for the structural typologies he created, from established physics and 

mathematics concepts; 

11. The Structural typologies of Eladio Dieste and their correspondent constructive processes, as well as the adoption of 

reinforced masonry, were created as an alternative for his previous experiences with reinforced concrete. His objective 

was the creation of structures for large and medium spans with bigger durability, better thermal inertia, better fit for 

Uruguayan material and cultural resources, with lesser waste, and consequent reduced prices when compared to 

equivalent design solutions in reinforced concrete; 

12. Eladio Dieste had an habit of self-criticism regarding his design and constructive processes, in a way that his professional 

trajectory demonstrated the association of different structural typologies. This can be seen in the Igreja de San Juan de 

Avila, built in Alcalá de Henares (Spain), designed by Dieste and built in 2000 –an Association of ruled  surfaces (such 

as in Atlantida), an altar tower structured in folded plates (as in Durazno), an discontinuous gaussian vaults in its roof; 

13. His design solutions were fed by his theorical repertoire. This repertoire was originated from his graduation as a civil 

engineer, as well as his professional activity as a civil engineer in private practices, public offices, and his own studio, 

and his acting as a university professor; 

14. Dieste’s design conceptions were also fostered by the development of his sense of cosmic economy, where only the 

essential has place, be in civil construction or in life as a whole. 

J. P. Guilford, in Creative Abilities in the Arts (1957), establishes that the concept of creative-artistic talent is not an unitary 

mental convenience, but comes from a series of factors and mental abilities, possible to express in varied ways, and even in technical 
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areas such as science or civil engineer, as Eladio Dieste. J. P. Guilford (1957) also establishes that the fluency, flexibility and originality 

also constitutes the main factors and mental abilities constitutes the notion of creative-artistic talent. Eladio Dieste satisfies these 

conditions because he demonstrated fluency in the constructive technique of reinforced masonry, demonstrating flexibility when 

adapting this technique to double-curvature surfaces which constitute previously unseen structural typologies, the discontinuous and 

continuous gaussian vaults, and its adequacy to the available resources in his surroundings.  

Most importantly, J. P. Guilford (1957) establishes that the full comprehension of a creative-artistic performance involves 

abilities that can be measured and abilities that are not essentially creative but that are already known. Therefore, the previous 

knowledge from Eladio Dieste about the structural calculus and the laws of physics, considered by him as the main reference of the 

reasonable behind the development of his calculation methods for reinforced masonry, allowed him to take the maximum advantage 

of his measurable creative abilities, such as his logic evaluation capacity for example. Consequently, it can be concluded that the 

creativity which propelled Eladio Dieste to create new structural typologies with the constructive technique of reinforced masonry, 

such as the discontinuous gaussian vaults, the continuous gaussian vaults, and their eventual associations with ruled surfaces, were 

generated by his measurable abilities and previous knowledge.  

J. P. Guilford (1957) still explains the system of intellectual factors that conduct to a creative answer when facing a problem: 

we become conscious of the problem before us, producing something of our own as a response of our perception of the problem, and 

evaluate the products of this reasoning. A total creative act involves these three aspects – cognition, production and evaluation.” 

(1957, p. 111). Transferring these concepts to the design process from Eladio Dieste in the discontinuous gaussian vaults, it can be 

concluded that:  
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4. Cognition: Eladio Dieste manifested his concerns Before construction before his context: the natural and economic 

resources of Uruguay, along with his religious, familiar, educational formation as an individual, made him notice that the 

Uruguay in the second half of the twentieth century was a poor country and at the margin of the global events.  

a. This condition could steal the autonomy of the country in many aspects, such as in Eladio Dieste’s civil 

construction. 

b. Therefore, it is important to filter foreign constructive notions, in a way as to use local natural, human, and 

constructive resources in the best possible way. 

c. Eladio Dieste sought to build in accordance to the limitations of his context, with constructive techniques whose 

dominance were within his reach and, in a way not to depend of foreign agents for its execution. 

 

5. Production: the personal response of Eladio Dieste before such conflicts was to bring forward his notion of cosmic 

economy in his many writings, in a personal crusade aiming for universal balance by means of his professional 

undertakings. The professional response of Eladio Dieste before such conflicts was the development of rigid structural 

surfaces with reinforced masonry. 

a. The establishment of universal balance by means of cosmic economy clearly is not something that could be 

measured up by the mere analysis of Eladio Dieste’s works, but his professional response was certainly full of 

the noblest of intentions in the sense of building as according to the possibilities of his context, and to assure the 

technological dominance of the constructive techniques used in his country. 

b. Eladio Dieste reacted as according to the limitations and potentialities of his context when choosing to work with 

reinforced masonry regarding the available resources in his country, the local workers expertise, and his thermal 

and structural tests, amount of used material (especially when it comes to steel in the reinforcement), and 

maintenance when compared to reinforced concrete. These factors allowed for the Uruguayan engineer to offer 
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design solutions for big spans that were more durable, less costly, and in a constructive technique which benefited 

local tradition and resources.  

 

6. Evaluation: Eladio Dieste assertedly had a profound critical sense of his own production. The constant revision of his 

production in reinforced masonry led to the association of his main structural typologies within single constructions, as 

in the case of the Church of Atlantida (1958) or the Church of San Juan de Avila, in Alcalá de Henares (Spain) (2000), 

where there is an association between ruled surfaces and continuous gaussian vaults. The suppression of tension 

cables for the withstanding of horizontal thrust in discontinuous gaussian vaults such as the Colegio Don Bosco 

Gymnasium (1984, Montevideo), after the construction of discontinuous gaussian vaults with these cables made 

apparent before (Durazno Gymnasium, 1975) is the result of such self-criticism aiming the improvement of the aesthetic 

and economical qualities of his designs.  

The artistic-creative talent of Eladio Dieste, not only consolidates his position as structural artist but also allows other 

discussions about his possible contribution for the design process of rigid structural surfaces. Figure 4.1-a indicates the classic design 

process of rigid structural surfaces as delineated by Bechthold (2008). This design process initiates through the stage of formal-

structural conception, governed by the repertoire of geometries of proven structural record that better fits the design context. The next 

design step within this classical frame is the geometry’s behavior analysis and form optimization, which once finished, sends the 

design for construction. 

Bechthold (2008) also establishes the state-of-the-art design process for rigid structural surfaces, illustrated in Figure 1-b. 

Bechthold (2008) argues that the advent of digital design tools, along with new materials and construction techniques, allowed for 

new geometries to be tested in shell design. Thus, this new paradigm of rigid structural surfaces proposes the merging of the design 

stages of formal-structural conception, and behavior analysis and form optimization. One of the new challenges added in this design 
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process was to forward the resulting geometries, often doubly curved and of great formal complexity, with constructive viability for 

either construction or digital fabrication.   

                                          b 
                                                                                                            a 

 
                                                                                                          c 
 
Figure 4.1. (a) The classic design process of rigid structural surfaces, in the second half of the twentieth century; (b) the state-of-the-art design process of rigid 
structural surfaces at the end of the twentieth century and the first decades of the twenty-first century; and (c) the design process of the rigid structural surfaces 
from Eladio Dieste. 
Source: MELACHOS, F. C. 3 diagramas. 2019.  
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It is argued in these writings, in a complementary manner to the thesis’ guiding hypothesis, that one of the original contributions 

within the findings in this research is that the design process of Eladio Dieste’s discontinuous Gaussian vaults represents the union 

of the design stages of formal-structural conception, and the stage of behavior analysis and formal optimization (Figure 4.1-c). The 

union of these design stages is justified by the calculation method of Eladio Dieste.  

This calculation method constituted an iterative process of form-finding, constituted of successive attempts towards the 

reduction of the surface buckling until reaching negligible values (MALLARDO, 2019). As delineated in section 1.3. – Dedicated works 

about Eladio Dieste, in the first stages of his calculation methods, the Uruguayan engineer aimed to minimize the axis of inertia of the 

surface’s transverse section (Figure 4.2-a). In the second stage, Eladio Dieste transferred the resulting axis, which had maximum 

values of momentum of inertia, to the longitudinal sections of the surface. This resulting longitudinal section had its amplitude adjusted 

with the help of diagrams of force and bending momentum (Figure 4.2-b). Therefore, Eladio Dieste conceived the form of his 

discontinuous gaussian vaults whilst also verifying their resistance to buckling and compression. According to Dieste (1978), the 

resulting geometry was concomitantly refined until its inertia axis had been minimized the most. Therefore, it can be argued that 

Eladio Dieste united the design stages of formal-structural conception, and the design stages of behavior analysis and form 

optimization, within the design process of discontinuous gaussian vaults.   

It is very important to note, that the main aspirations of Bechthold (2008) within the contemporary design process of rigid 

structural surfaces was to unify the design stages of formal-structural conception, and the stage of behavior analysis and form 

optimizations. The first design stage is usually led by architects, while the second stage is usually led by civil engineers, making them 

distant from each other during the design process itself. According to Bechthold (2008) this distance between architects and civil 

engineer within design process results in suboptimal geometries.  
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Figure 4.1 – c also suggests that Eladio Dieste 

incorporated the construction step inside the design stages of 

the discontinuous gaussian vaults. This affirmation is based on 

the fact that Dieste and his workers only fully understood the 

form of the discontinuous gaussian vaults after its geometry 

was transferred from calculation to work site (Gutierrez, 1998), 

by means of the geometry of the vault sheets. 

In a personal reflection regarding his calculation 

methods (CARBONELL, 1987), Dieste stated that the whole 

process could be optimized if were taken to a  computational 

platform. However, the main lesson from Dieste’s calculation 

method is considerably complex technical problems can be 

resolved when detaining the necessary basic concepts.  

Therefore, is possible to affirm that for Dieste, the 

absence of masonry building codes in his country was not an 

obstacle for the development of complex forms. Dieste used to 

say that he simply “followed the laws of physics” 

(TORRECILLAS, 1996). This highly confronts the state-of-the-

art regarding contemporary masonry construction because 

North American critics such as West (1995) blames the lack of 

brick masonry construction standards about the as one of the 

main barriers against the spread of these constructive systems 

in the United States.  

  a b 
Figure 4.2. The two main steps in the calculation method of Eladio Dieste 
are (a) the adaptation of his transverse section to the minimal axis of inertia  
and (b) the adjustment of the longitudinal sections’ amplitude with force and 
bending momentum diagrams. 
Source: MELACHOS, F. C. 2 diagrams. 2019.  
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As previously discussed in the section 1.1. – Modern Architecture: prior and notable engineers of this doctoral thesis, the 

nineteenth century witnessed a split between building engineers and classic-formalist architects, breaking the tradition of the master-

builders that lasted millennia. The way in which Eladio Dieste approached the stages of formal-structural conception, and the stage 

of behavior analysis and form optimization, could be interpreted as a call to reflect upon the integration and interaction of both 

professions in the design process of the rigid structural surfaces. These questionings justify the discussion about his designs in an 

architectural doctoral thesis.  

Bechthold (2008) points out that parametric modeling is cotemporary alternative that does indeed foster the approximation of 

the design stages of formal-structural conception and the stage of behavior analysis and form optimization. Therefore, it was 

conceived a parametric modelling demonstration for this thesis which using Rhinoceros 3D 6.0, associated to its parametric modeling  

plug-in Grasshopper 3D, and its structural design plug-in Karamba 3D. 

The resulting algorithm, illustrated in the Figure 4.3 – a, intends to make a simultaneous demonstration of the design stages of 

formal-structural conception, and the design stage of behavior analysis and form optimization, through parametric modeling. In the 

same way that Eladio Dieste proceeded with the design process of the discontinuous gaussian vaults, this algorithm intended to 

define its surface definition from the curvature manipulation of its transverse section. For demonstration purposes, the design modeled 

in the algorithm in the Figure 4.3 was the Depósito Portuário de Montevideo, designed and built by Eladio Dieste in 1978. The use of 

the half module in this demonstration intended to shorten the algorithm and thus, potentialize its comprehension, but the same 

procedure could be applied for the whole structural module as well. 
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Figure 4.3-a: Algorithm developed with the plug-in Karamba 3D within Grasshopper 3D and Rhinoceros 3D for the simultaneous demonstration of the design 
stages of formal-structural conception, and the design stage of behavior analysis and form optimization through parametric modeling. The design used for this 
demonstration was the Depósito Portuário de Montevideo. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 algorithm. 2019. 
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Figure 4.3-b: Synthesis of the algorithm developed with the plug-in Karamba 3D within Grasshopper 3D and Rhinoceros 3D for the simultaneous demonstration 
of the design stages of formal-structural conception, and the design stage of behavior analysis and form optimization through parametric modeling.  
Source: MELACHOS, F. C. 1 algorithm. 2019. 

 

In figure 4.3-a, the algorithm can be seen as a whole, whereas in the figure 4.3-b it was synthesized as according to its grouping 

of components into seven main groups: geometry creation, transverse section definition, material properties, configuration of the 

resultant mesh, definitions and load and supports, model assembly, and structural analysis and form optimization. It is also important 

to remind that this algorithm provides only a qualitative demonstration of the intended design process, corroborating to the doctoral 

thesis’s research line in Modern Architecture, and not in a Graduate School of Civil engineering per se. 
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Tabela 4.11 – Detalhamento do algoritmo de demonstração simultânea das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma 

por meio da modelagem paramétrica – Parte 1 

 

 

Etapa 

 

Detalhe do algoritmo 

 

Resultado na modelagem 

 

1- Create Geometry 

 A  B 

 

2 – Define Cross Section  

 

C 

 

Sem resultad 

o visivel no Rhinoceros 3D 

Table 4.11 - Detail of the algorithm for the simultaneous demonstration of the design stages of formal-structural conception, and the design stage of behavior 
analysis and form optimization through parametric modeling– Part 1. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019 
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Tabela 4.11 – Detalhamento do algoritmo de demonstração simultânea das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma 
por meio da modelagem paramétrica – Parte 2 

 
 
Etapa 
 

 
Detalhe do algoritmo 

 
Resultado na modelagem 

3 – Material Properties 

 D 

 

Sem resultado visivel no Rhinoceros 3D 
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Table 4.11 – Detail of the algorithm for the simultaneous demonstration of the design stages of formal-structural conception, and the design stage of behavior 
analysis and form optimization through parametric modeling– Part 2. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019 

 

Tabela 4.11 – Detalhamento do algoritmo de demonstração simultânea das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma 
por meio da modelagem paramétrica – Parte 3 

 
 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 
 

 
Resultado na modelagem 

 

4- Mesh 

  E 

 F 



745 
 

 

5 – Definition of loads 

and supports  

 G   H 

 

Sem resultado visivel no Rhinoceros 3D 

Table 4.11 – Detail of the algorithm for the simultaneous demonstration of the design stages of formal-structural conception, and the design stage of behavior 
analysis and form optimization through parametric modeling– Part 3. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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Tabela 4.11 – Detalhamento do algoritmo de demonstração simultânea das etapas de concepção formal-estrutural e de análise de esforços e otimização de forma 
por meio da modelagem paramétrica – Parte 4 

 
 
Etapa 

 
Detalhe do algoritmo 
 

 
Resultado na modelagem 

 
6 – Model Assembly 

 I 

 
Sem resultado visivel no Rhinoceros 3D 

 
7 - Analysis and 
optimization / 
Vizualization 

 J K 
Table 4.11 – Detail of the algorithm for the simultaneous demonstration of the design stages of formal-structural conception, and the design stage of behavior 
analysis and form optimization through parametric modeling– Part 4. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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In the initial stage of the algorithm, the creation of the geometry (Table 4.11 -a; b), the initial surface of the geometry was 

imported from the parametric model created in the case study analyses thoroughly illustrated in section 2.6. Parametric Modeling. If 

the parametric modeling of the surface were to be produced in the same algorithm, it would extend itself way too long and hinder its 

ordinated visualization. The surface imported was then incorporated into the component MeshBreps for the creation of a basis mesh 

for the analysis (Table 4.11 – a). The result was a surface mesh of half-a-module of the roof of the Deposito Portuário de Montevideo 

(Table 4.11-b). 

Posteriorly, the aimed demonstration demanded definitions of the transverse section and its material, in the groupings of their 

correspondent components (Figure 4.3-b in blue and violet, named as define cross section and material properties respectively). The 

components groups define cross section (Table 4.11 – c) and material properties (Table 4.10-d) do not have a visible modeling result 

in the interface of Rhinoceros 3D, serving only to parameterize the inputs of the mesh components groups (Figure 4.3-b in yellow).  

In the group define cross section; the most important component is the Karamba 3D_Cross Section, which establishes the 

family (shell), quantity, material and other parameters for the structural analysis to be conducted from a given transverse section. The 

selection of the transverse section to be analyzed is given by the component Karamba 3d_Cross Section Selector, and in this 

demonstration, all the transverse sections were selected simultaneity (Table 4.11 – c). As in the case of Depósito Portuário de 

Montevideo, Eladio Dieste conceived 29 transverses sections to the geometry definition, the same quantity was used within the 

algorithm.  

The grouping material properties has its function illustrated by its name. Its operation is similar to the previous component 

grouping, where the component Karamba 3D_Material Properties houses the material parameters to be considered in the upcoming 

structural analysis. The insertion of the word Brick  in this component was enough to input some automatic parameters in masonry 

blocks. This procedure was adopted because the literature about the Eladio Dieste’s works does not make it clear the mechanic 

parameters within the masonry blocks used in the design of the Deposito Portuário in Montevideo, as well as his whole built work. 
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The same procedure was used to the insertion of the steel material, because the steel bars were already modeled in the original 

surface geometry. Posteriorly, the component Karamba 3D_Material Selector was used for choosing both materials in a way as to 

analyze the shell as a reinforced masonry structural unit, just as idealized by Dieste (Table 4.11-d). The outputs of these latter 

component groupings were used to feed the component grouping mesh (marked in yellow in Figure 4.3-b). In this grouping, the 

component Mesh to Shell of Karamba 3D receives the mesh previously created (Table 4.11-e) and creates a shell element 

parameterized according to the user’s objectives (Table 4.11-f).  

The next stage is the definition of the loads and supports with the grouping define loads (Table 4.11-g) and define supports 

(Table 4.11-h). In a way to assure the qualitative character of this design process demonstration and not verify the structural efficiency 

of the surface, there were used generic load values of 260 kgf/m2. This load value corresponds to the self-weight of the prefabricated 

slabs filled with masonry block from manufacturer ITAIPU (ITAIPU, 2019). This load value was applied as a distributed load through 

the component Karamba 3D Loads (Table 4.10-g). The supports were then defined by the component Karamba 3D Support (Table 

4.11-h) and had its conditions of support defined through the option conditions, configured as embedded because of the constructive 

details observed in the technical drawing of the design.  

The final stages of the algorithm consist in the model assembly (Table 4.11-h) and its analysis and structural optimization 

through the simultaneous visualization of the results after the parameters’ changes (Tables 4.11-h). The resulting shell was created 

with the grouping mesh, and fed with the support and load inputs in component Karamba 3D Assemble Model, which was made 

analyze and structurally optimize the surface through the manipulation of its transverse sections with component Karamba 3D 

Optimize Cross Section (Table 4.11-h). 
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a.                                                             b.                                                                                                       c.  
 

      
d.                                                               e.                                                                                                      f. 
 
Figure 4.4. Analysis and structural optimization of the rigid structural surfaces through the visualization of parameters’ changes’ results in plug-in Karamba 3D, 
along plug-in Grasshopper 3D, and Rhinoceros 3D. The visualization key goes from the sub-use, marked in red, until gradually reaching blue (overload). 
Source: MELACHOS, F. C. 1 algorithm. 2019. 
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The analysis and structural optimization through the simultaneous visualization of the resulting surface after constantly altering 

the algorithm’s parameters was centered in the manipulation of the transverse sections’ curvature with the component Karamba 3d 

Optimize Cross Section (Table 4.11-h). Therefore, all the changes within the parameters were first absorbed by the transverse section 

and then transmitted to the rest of the surface (Table 4.10-i). One of the main analysis and form optimization tools used in this 

demonstration was the component Karamba 3D Model, which allowed to contemplate what effects do changes in loads, supports, 

deformations, reactions, axis and joints produce in the resulting surface. The parameters’ variations were visualized through the 

component Karamba 3D Shell View (Table 4.11-h). The results of these parameters’ variations can be observed in the Figures 4.4 - 

b-c; e-f, where its results were coded by color (ranging from red, sub-use, to blue, overload). Through the analysis’ results it was 

noticeable that the upper sides of the resulting surfaces (Figure 4.4 – b; c) found themselves free of overload, since the transverse 

sections (Figures 4.4-b; e) and lower sides (Figures 4.4- c; f) concentrated the blue spotting in the model visualizations. This 

demonstration tends to investigative strategy of structural surfaces’ structural behavior through the manipulation of the geometry of 

its transvers sections, just as in the design process of the discontinuous gaussian vault of Eladio Dieste. 

This same procedure could also be used for the conception, behavior analysis and form optimization of a whole module of a 

discontinuous gaussian vault (Figure 4.5- a-d). The component Karamba 3D Shell View still allows the visualization of the resultant 

model upon the change of the chosen parameters, which include, amongst many other options, displacements and main tensions 

(Figure 4.6 – a-c). The results are always displayed chromatically in the software modelling canvas, and numerically in the component 

panels. For example, when it comes to the structure’s displacement, Figure 4.6-c demonstrates a table that goes from white values 

until purple values indicating ever greater displacements.   
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a                                                              b                                                              c                                                             d 
Figure 4.5: Simultaneous experimentations with formal-structural conception, behavior analysis and formal optimization, of a full module of discontinuous 
gaussian vault through the manipulation of the curvature of its transverse section with Karamba 3D  
Source: MELACHOS, F. C. 1 algorithm. 2019. 
 

        
a.                                                                                             b.                                                                                        c. 
Figure 4.6. Demonstration of the surface displacement resulting from the change of chosen parameters such as deformation, supports, among others, of a 
whole module in the Depósito de Montevideo. The images “a” and “b” demonstrate the superior and inferior sides respectively, whereas image “c” illustrates 
the numeric values of displacement of the surface within a chromatic scale. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 algorithm. 2019.  
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Other endeavors aiming for the geometric analysis of the discontinuous gaussian vaults was given by the elaboration of a 

model of this typology’s constructive process (Figure 4.7-a, regarding the Depósito Portuário de Montevideo). Firstly, it is important 

to emphasize that the Eladio Dieste  formwork constructive drawings are not complete for any of the case studies, corroborating with 

the writings from Gutierrez (1998) that Eladio Dieste forms were only fully seized and consolidated within construction itself.  

Therefore, the writings from Eladio Dieste in Torrecillas (1996) and Carbonell (1987) as well as the graphic constructive primers 

in Anderson (2004) and Carvalho (2004) left many questions in the open. For example, there are two catenary sections in the 

longitudinal axis that delimitate the structural module of the gaussian vaults, a frontal section and a posterior section. These sections 

have different heights in the discontinuous gaussian vaults due to their openings. In the Depósito Portuário, however, there are no 

constructive drawings fully detailing the posterior catenary formwork section, as opposed to the frontal longitudinal section (Figure 

4.7-b).  

Therefore, the work site model in Figure 4.7-a began through the redrawing of the design’s available formwork drawings. The 

frontal formwork was redrawn (Figure 4.7-c) from its specific drawing sheet (Figure 4.7-b), and the posterior form was redrawn (Figure 

4.7 -d) from the geometry transfer within the last catenary section of the geometry of the vault sheet coordinates table. This model 

seeks to reproduce the horizontal sliding of the modules to their adjacent structural module (Figure 4.7-f), as well to explore the 

bricklaying logic along the wooden formwork that was laid upon the vault geometry formwork (Figures 4.7 – a; e). The development 

of this model, fostered the conclusion that the available primary sources collected for this research, do not possess sufficient material 

to fully details the bricklaying process and its correspondent formwork. 
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  a 
 

  b 

 c

 d 
 

 e  f

 
Figure 4.7. Model of the reconstitution of the constructive process of the gaussian vaults of the Depósito Portuário de Montevidéu (a); construction drawings of 
the formwork that allowed their construction (b); redrawing of the frontal and posterior formworks from the obtained technical drawings (c-d); resulting exploratory 
model (e) and experimentations regarding the horizontal sliding of the formwork through acrylic railings (f). 
Source: (a; e-f) MELACHOS, F. C. 3 photographies. 2018; (b-c) MELACHOS, F. C. 2 digitais drawings. 2018. (c) DIESTE Y MONTAÑEZ. 1 photography. 2017. 
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The digital fabrication of the left and right half modules of the roof surfaces in the case studies models was conducted in the 

scales 1:100 (Figure 4.8), in a way to respect the production limits of the prototyping machines as Felix 3.1 available in the university 

facilities. In the same way, there were conducted the digital fabrications of the whole surfaces of the case studies in the scale 1:250 

(Figure 4.9). The main goal of these models was to establish a better apprehension of the geometry of the discontinuous gaussian 

vaults of the case studies.  

An important topic to mention is that a detailed constructive analysis regarding discontinuous gaussian vaults through digital 

fabrication was deemed unfeasible due to the limitations of the available equipment in the  Laboratório de Prototipagem of the 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. For example, the gaussian vaults’ surfaces were constituted by masonry blocks (Figure 4.10), 

and the digital fabrication of the models demanded a minimum thickness for a sound fabrication procedure. This thickness does not 

match the exact scale of these blocks and adjacent layers of mortar and waterproofing in 1:50, 1:100, 1:250 models. 

However, the digital fabrication of discontinuous gaussian vaults samples, as the Deposito Portuário de Montevideo in scale 

1:100 and in smaller scales such as 1:50 (Figure 4.11) has proven useful in some respects regarding their geometric analysis. For 

example, these models allowed the perception that the most extreme transverse section, in the surface edges of the structural 

modules, do not constitute exactly straight-line segments, as intended in their geometry of the vault sheets (CARBONELL, 1987; 

TORRECILLAS, 1986). The design premises of Dieste’s self-supporting vaults (CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, 1986) showed 

that eventual surface irregularities could fixed with mortar or concrete in the beam edges, and these models allow for the same 

inference regarding discontinuous gaussian vaults. A much larger model, in a scale of 1:20, was fabricated to explore the bricklaying 

process in the discontinuous gaussian vault surfaces. This model allowed to note that eventually some masonry blocks could be cut 

in points of more dramatic curvature since the models’ blocks intersected each other at those points. (Figure 4.11-b;c). 
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Figure 4.8. Digital Fabrications of half-a-module of the case studies’ surfaces in a scale of 1:100. From right to left, from top to bottom: Fábrica Caputto, Depósito 
Portuário, Galpão Ferrando, Fábrica de Tabaco, Ginásio do Colégio Hermanos Maristas, Galpão Palenga, Galpão Cin Cel Cur, Galpão Frai Marcos, and Galpao 
Lãs Piedras Altas.  
Fonte: MELACHOS, F. C. 18 modelos. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



756 
 

 

 
Figure 4.9. Assembly of the full surface models from the case Studies in the scale of 1:200. From right to left, from top to bottom: Fábrica Caputto, Depósito 
Portuário, Galpão Ferrando, Fábrica de Tabaco, Ginásio do Colégio Hermanos Maristas, Galpão Palenga, Galpão Cin Cel Cur, Galpão Frai Marcos, and Galpao 
Lãs Piedras Altas. 
Source: MELACHOS, F. C. 13 models. 2018. 
 
 
 
 

The models in the scale of 1:30 were created from the algorithm represented in the Figure 4.12, whose logic was the 

exploration of the quantification and mapping of the masonry blocks along the surface, dimensioned according to the obtained data 

of the theoretical basis of this research, and using the same surface as the ones in Chapter 3 – Results. The Felix 3.1 tray size 

obliged the division the digital fabrication of the roof surface the Depósito Portuário in four parts (Figure 4.12.e-f). 
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Figure 4.10. Full surface models from the case Studies in the scale of 1:200. From right to left, from top to bottom: Fábrica Caputto, Depósito Portuário, Galpão 
Ferrando, Fábrica de Tabaco, Ginásio do Colégio Hermanos Maristas, Galpão Palenga, Galpão Cin Cel Cur, Galpão Frai Marcos, and Galpao Lãs Piedras 
Altas. 
Source: MELACHOS, F. C. 24 models. 2018. 
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a                                                                                                                                                                     b 

        
c                                d                                                                                                    e 
Figure 4.11: Experimental Digital Fabrication models aiming to explore the bricklaying process in the roof surface of discontinuous gaussian vaults. The chosen 
case study for the model was the Deposito Portuario of Montevideo: (a-c) Model of half-a-module in the scale of 1:30; (d) key transverse section model in the 
scale of 1:30, and (e) bovedilla model in the scale of 1:5. 
Source: MELACHOS, F. C. 6 models. 2019. 
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a                                                                    b                                       c 
Figure 4.11. (a) Digital Fabrication of half module of the surface in the Depósito Portuário de Montevideo in scale 1:100 and its decomposition in the scale of 
1:30 (b-c). 
Source: MELACHOS, F. C. 2 models. 2018. 
 

Furthermore, there were produced additional 1:30 models through the plug-in Bowerbird, associated to the plug-in Grasshopper 

3D in the software Rhinoceros 3d 6.0. This plug-in enables the roof’s decomposing into sections and enabled a further grasping of 

the surface geometry through its division into transverse and longitudinal sections as according to the rib used in the constructive 

process of the Deposito Portuário of Montevideo. The algorithm tending to this experimentation is illustrated in Figure 4.13, where the 

surface geometry is the same as in the case study analysis in Chapter 3 – Results. This surface geometry was coupled with the 

component BBWaffle, in a way as to produce transverse and longitudinal formworks that were used to construct the surface. However, 

the choice of 7 longitudinal formwork ribs, was an adjustment to the model scale and its digital fabrication process. If the same number 

of longitudinal ribs used in construction, 20 units, were to be used in the digitally fabricated model, the insert holes would be unfeasible 

in the intended production scale of 1:30. Thus, this research could very well conclude that digital fabrication strategies proved 

ineffective for the actual geometric and constructive analysis of Eladio Dieste’s designs, whereas they proved themselves productive 

in fostering the comprehension of their complex geometry by means of their manual manipulation.  
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  a 

     
b                                               c                                            d                                             e                         f 
Figure 4.12. Portion of the algorithm destined to explore the bricklaying process surface of discontinuous gaussian vault roofs in Grasshopper 3D (a); (b) 
division of the original surface according to the amount of brick specified in the construction drawings; (c) creation of a new surface based in the established 
division from the amount of bricks; (d) extrusion of the model according to the brick’s heights; (e) FD of roof in a scale of 1:50; (f) intermediary model result. 
Source: (a-d) MELACHOS, F. C. 1 model. 2018; (e-f) MELACHOS, F. C. 2 photos. 2018. 
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a                                                                                                                                       b 

 
c 

     
d                                                                                                          e                                                     f 
Figure 4.13. (a) Algorithm of the roof formworks, conceived with the  plugin Bowerbird, along with Grasshopper 3D and Rhinoceros 3D, and the resulting model 
(b); subdivision of the pieces in Rhinoceros 3D (c) piece’s identification (d); fabrication process (e) and assembly (f).  
Source: MELACHOS, F. C. 1 model. 2018. 
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4.3 Conclusions 
 

 
 

This section establishes a synthesis about the observed results from the analysis conducted in sections 4.1.The underlying 

geometry of the gaussian vaults of Eladio Dieste and 4.2. Design process, construction process, and form, reinforcing the contribution 

of these results in the verification of the guiding hypothesis of this study. Therefore, it becomes necessary to revisit the guiding 

problematic and hypothesis of this doctoral thesis, emphasized in the section III – Research Problem and Hypothesis (p.4).  

The guiding problematic of this research starts from the ostracism in which the manifestations of the rationalist tendencies in 

the Latin-American architecture were relegated in the correspondent academic explorations in the second half of the twentieth century 

when compared to its European pairs. Consequently, the bibliographical references about the works of the engineer Eladio Dieste as 

a whole proved equally scarce.  

The main publications about the work of Eladio Dieste (PABLO BONTA, 1963; CARBONELL, 1987; TORRECILLAS, e PÉREZ, 

1996) established that the ideological premises of the Uruguayan engineer were exposed though his constructive technique by means 

of his concept of cosmic economy. The Uruguayan engineer’s efforts in this sense manifested themselves through the implementation 

of the constructive system of reinforced masonry in structural typologies named gaussian vaults, self-supporting vaults, ruled surfaces  

and folded plates, and towers and reservoirs. In short, Eladio Dieste aimed to illustrate that it was possible to achieve long spans 

along with formal and spatial freedom, working with the labor and resources within local economic and cultural possibilities and 

potentialities. 

 Equally rare are the in-depth academic explorations about Dieste’s structural typologies. In this sense, Anderson (2004) and 

Pedreschi (2000) consolidate the perspective that the design and constructive exploration of Eladio Dieste represents an important 

contribution in field the structural design and construction techniques of rigid structural surfaces because of the innovations prompted 
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by Dieste in terms of constructive machinery and equipment; previously unseen structural typologies; and the virtual reinvention of 

the constructive technique of reinforced masonry once applied in his context. However, even these focused researches regarding the 

Uruguayan engineer make it evident that there is a notable scarcity of academic explorations about the geometric relationships and 

properties in the work of Eladio Dieste, as well as the interrelationship of these resulting forms to its design and constructive processes.  

During the period spent abroad for the double doctoral degree (PDSE-CAPES), there was contact with additional bibliographic 

references (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA DO URUGUAI et al., 2018; GIOVANNARDI, 2007). The in-depth consultation 

of these references demonstrated the importance to study not only the Dieste designs primarily structured as gaussian vaults but 

designs that contain gaussian vaults as a constructive element associated with other typological variations. In this sense, the current 

thesis’ objective was adjusted in a way as to contemplate the geometric relationships in the discontinuous gaussian vaults (gaussian 

vaults with roof openings). These Typologic variations constituted the majority of the buildings built as gaussian vaults, and 

consequently presented a wide collection of technical drawings that enabled their in-depth geometric analysis. The continuous 

gaussian vaults (without roof openings) were also approached in a complementary manner because their numbers proved exiguous 

and they were frequently associated to other structural typologies, constituting an exception within the gaussian vault typology. 

Therefore, this doctoral thesis attest the hypothesis that there are a set of underlying geometric relationships in roofs structured 

as discontinuous gaussian vaults, designed and built in reinforced masonry by Eladio Dieste. Through successive approximations 

from the redrawing of the transverse and longitudinal sections of the discontinuous Gaussian vaults from Eladio Dieste, the parametric 

modeling of their roofs surfaces, besides the analysis of the geometry of the vault sheets of the designs from Dieste’s structures in 

this typology, the above mentioned hypothesis was thoroughly verified and proven. The validation of the guiding hypothesis of this 

doctoral thesis is given through the set of underlying geometric relations in the Table 5.1, referring to the transverse and longitudinal 

sections of the discontinuous gaussian vaults, their surface, as well as the quality of the resulting space from the vaults’ geometry.   



764 
 

 
Tabela Síntese dos fatores de verificação da Hipótese – Parte 1 
 

 
Relações geométricas 
subjacentes na Seção 
Transversal Chave 

 
A. Curva constituída por polinômio de 3º grau, não por uma senóide. 
B. Sua flecha é variável, diretamente proporcional ao vão transversal.  
C. Sua geometria de seção era representada pela demarcação de alturas e distancias acumuladas nas “pranchas de geometria da abóbada”, mas pode ser aproximada por 

segmentos de arcos de circunferência tangentes entre si outrossim conectados ao centro por segmento de reta. 

 
Relações geométricas 
subjacentes na Seção 
Longitudinal Chave 

 
A. Curva constituída por polinômio de 2º grau, também constituída por arco de catenária de modo a maximizar os esforços de compressão simples ao longo da superfície da 

estrutura.  
B. Seus vãos não são uniformes, variando de 20,40 m até os 50,00 m de extensão.  
C. Sua  flecha é variável, diretamente proporcional ao vão transversal. 
D. A relação flecha – vão ficou na proporção 1:11 > x > 1:8, sendo sua média aproximadamente, mas não exatamente, 1:10. 

 
Relações geométricas 
subjacentes na superfície 

 
A. A geometria das abóbadas gaussianas é composta por uma casca ondulada, composta por seções de catenária transladadas horizontalmente, mas com flecha gradualmente 

variável, podendo ter suas ondulações interrompidas ou não por aberturas: as abóbadas gaussianas contínuas e descontínuas.  
B. A geometria das abóbadas gaussianas é composta por uma casca ondulada, composta por seções de catenária transladadas horizontalmente, mas com flecha gradualmente 

variável, podendo ter suas ondulações interrompidas ou não por aberturas: as abóbadas gaussianas contínuas e descontínuas.  
C. Sua superfície é dividida em três partes:  

 
                          1 Anticlástica, de matriz geométrica hiperbólica, numericamente freeform, mas aproximadamente desdobrável (parte minoritária); 

                2  Desdobrável, de matriz geométrica parabólica (parte maioritária); 
                3 Sinclástica, de matriz geométrica elíptica, numericamente freeform, mas aproximadamente desdobrável (parte minoritária). 

 
D. Superfície numericamente freeform, mas aproximadamente desdobrável. 
E. Não possuem a característica especial de curvatura média constante, mas a maior parte da superfícies dos modelos de Abóbadas gaussianas descontínuas são quasi-

mínimas; 
F. Os valores de k não apresentam relação direta com a dimensão de vãos longitudinais e transversais, assim como com as relações flecha - vão  das superfícies. 

Table 5.1: Table of the synthesis of the verification factors of the Hypothesis – Part 1. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 
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Tabela Síntese dos fatores de verificação da Hipótese – Parte 2 

 

 

Relações geométricas 

subjacentes no espaço 

resultante da geometria 

 

A. A geometria resultante das Abóbadas gaussianas descontínuas gera espaços de conforto visual variável, usualmente muito abaixo dos 200 lux, 

ocasionalmente parcialmente acima dos 200 lux, e raramente muito acima dos 200 lux.  

 

B. Os espaços resultantes da geometria das abobadas gaussianas descontínuas são incompatíveis de serem utilizados sem o auxílio de 

iluminação artificial.   

 

Table 5.1: Table of the synthesis of the verification factors of the Hypothesis – Part 2. 
Source: MELACHOS, F. C. 1 Table. 2019. 

 
Amongst the group of the overlaying geometric relationships found in the key transverse sections of the discontinuous gaussian 

vaults illustrated in Table 5.1, it is important to emphasize that its curves are constituted by third degree polynomials that can be 

synthesized by the also 3d degree polynomial y= - 0.040052 . x3 + 0.357741 . x2 - 0.41699 . x + 0.186390. The possibility of 

synthesizing these sections through the above-mentioned third-degree polynomial with a high level of reliability assures the partial 

existence of a generating geometry for the roof surfaces structured as discontinuous Gaussian vaults. Also, it is important to 

emphasize the fact that its section heights present variable dimensions (varying approximately 67% - 1, 40 m < f < 2, 35 m), and that 

bigger transversal spans imply in bigger transverse heights – culminating in a height – span relationship of 1:2 > x 1:4. 

Amongst the group of undelaying geometric relationships pertaining to the key longitudinal section of the discontinuous 

gaussian vaults illustrated in the Table 5.1, it is emphasized that its curves are constituted by second-degree polynomials, however 

these are not liable to be synthesized in only one polynomial. It is also important to mention that its span presents non-uniform 
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dimensions (20, 40 e 50,00 m), and that bigger longitudinal spans do not imply in bigger transverse spans and heights– culminating 

in a height – span relationship in the proportion 1:11 > x > 1:8, being the average value approximately, but not exactly in, 1:10. 

When it comes to the underlying geometric relationships within the surfaces of discontinuous Gaussian vaults illustrated in 

Table 5.1, it is important to highlight the division of the surface into three surface classifications: 1st part –anticlastic surface and 

approximately developable, of hyperbolic geometric matrix; 2nd part – developable surface, of parabolic geometric matrix; 3rd part –

sinclastic surface, approximately developable, of elliptic geometry matrix. Consequently, it can be affirmed that the surface of the 

discontinuous gaussian vaults are mostly developable, with smaller portions approximately developable. Also, it can be affirmed that 

the majority of the surface of the discontinuous gaussian vaults are quasi-minimal. 

Lastly, Table 5.1 also indicated that when it comes to the space resulting from the discontinuous Gaussian vaults’ geometry, it 

was proved that the discontinuous gaussian vaults created spaces of variable lighting comfort, and that most of the analyzed case 

studies for this thesis proved to have very low illuminance indexes. These indexes mostly resulted in values less than the 200 lux 

inferior limit in the correspondent Brazilian constructive regulations, making these spaces unfit for being used without the aid of 

artificial lighting.  

The process of proving this hypothesis also suggests an exploratory research, analogous to the design process of the gaussian 

vaults of Eladio Dieste. This exploratory process also enabled the establishments of some complementary argumentations to the 

guiding hypothesis of this thesis. However, it is important to mention that these complementary conclusions were also resulting from 

the analysis of the state-of-the-art in the theoretical basis of this research, as well as the obtained results upon the experimentation 

conducted under the methodological precepts delineated in this empirical basis of this research. These complementary findings tackle 

the design process of Eladio Dieste for discontinuous Gaussian vaults, and the interrelationship of these design process with the 

resulting form.  
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Among these concepts, it is important to emphasize that this research verified that the geometry of the discontinuous Gaussian 

vaults was graphically represented in the geometry of the vaults sheets, and that Dieste transferred this geometry from calculations 

to drawing by means of a table in the geometry of the vaults sheets, which was then interpreted in the work site for the formwork 

construction. This graphic representation happened by means of the key transverse and longitudinal sections, with registry of heights 

and accumulated distance of the points that constitute its curvature. Another important topic to be discussed regarding this matter is 

that point that constituted the surface geometry were registered through the above mentioned table in the geometry of the vaults 

sheets, which constituted a coordinates’ chart, that cross-referenced heights and accumulated distances, and allowed for the 

extraction of all the sections that make up the resulting surface.  

About the modus operandi from these drawings, it is important to punctuate that the analysis of the primary sources used in 

this research indicated that the scale of all the transverse sections were developed in 1:10, and the most of the longitudinal sections 

were developed in 1:50. The experimentations’ results also allowed for the conclusion that the drawing of the transverse section 

geometry of the discontinuous gaussian vaults were not drawn with the help of compasses because:   

A. Dieste made the registry of the height and accumulated distances regarding the points responsible for the sections’ 

geometric constitution in the geometry of the vault sheets. 

B. The transverse sections’ geometry is constituted by third-degree polynomials. 

 
Among these complementary findings in this doctoral thesis regarding the modus operandi of Eladio Dieste, it is also important 

to note that Dieste could also be considered a structural artist for being creative. This complementary argumentation of this research 

demonstrated that the Uruguayan engineer could be in fact considered creative under the theoretical premises of the main references 

in this particular field such as Lubart (2007), Boden (2009), Florio and Tagliari (2009), Simonton (2009), Weisberg (1999), Sternerg 

(1999), Hitchcock (2004), e J. P. Guilford (1957) due to the delineated aspects below: 
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A. Eladio Dieste created new constructive elements for his structural design and its respectively constructive process through his 

explorations with reinforced masonry, adapted to his context;  

B. Eladio Dieste created a new structural typology, the gaussian vaults, from the association of geometries and notable concepts 

like the catenary; 

C. Eladio Dieste created the gaussian vault typology from the review of static problems such as inertia and buckling, empowered 

by the continuous feedback from his constructive experiences from his own professional practice, and conditioning those 

constructive experimentations to his technical context;  

D. Eladio Dieste created original and useful structures; 

E. Eladio Dieste indulged into a deep immersion into the construction and design of long-span roofs in reinforced masonry; 

F. The first typological innovation of Eladio Dieste with reinforced masonry took place ten years (1955, with the Galpão Frugoni) 

after the obtention of his college degree (1943). 

G. Dieste manifested his artistic-creative talent through the cognition, production and evaluation of his creative works.  

At last, these complementary explorations of the modus operandi of Eladio Dieste resulted in the juxtaposition of his design 

process to the classical and state-of-the-art design processes of rigid structural surfaces established by Bechthold (2008). This 

juxtaposition resulted in the argument that the design process of the discontinuous gaussian vaults represents the joining of the 

formal-structural conception and the behavior analysis and form optimization steps within the design process of rigid structural 

surfaces.  
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This suggested design process integration is justified by the calculation methods of Eladio Dieste, an iterative process of form-

finding, constituted by successive attempts which aimed to reduce the buckling within the surface by means of its curvature 

manipulation (MALLARDO, 2019, verbal information). As delineated in section 1.3. – Dedicated research to Eladio Dieste, during the 

first stages of the calculations method of Eladio Dieste, the Uruguayan engineer aimed to minimize the inertia axis of the transverse 

section by undulating it. In its second stage, Eladio Dieste transferred the resulting axes from the previous step, which obtained 

maximum values of momentum of inertia, to the corresponding longitudinal sections of the surface. These resulting sections had their 

heights adjusted with the bending momentum and force diagrams. Therefore, Eladio Dieste conceived the forms of the discontinuous 

gaussian vaults whilst simultaneously verifying its resistance to compression and buckling.  

Lastly, it is relevant to note that Bechtold’s (2008) main aspirations in the contemporary design process of shells was to unite 

the first stage is usually commanded by architect, while the second stage is usually led by structural engineers. According to Bechthold 

(2008) the distance between architects and engineers in the rigid structural surfaces design process culminates in suboptimal 

geometries.   
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5. Final Considerations  

 

This thesis prompted some possible triggers for future researches and possibilities of profitable discussions in analogous fields 

of study. In the realm of possible future researches that could be inspired from this doctoral thesis, reside academic explorations 

regarding digital design tool and 3D laser surveying similar from those recurring in the last decades of the twntieth century and first 

decades of the twenty-first century.  

Parametric modeling and digital fabrication have shown ever more presence in the most diverse academic fields. There are 

high performance centers leading with digital fabrication in Brazil, such as the Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer in 

Unicamp. There are also related foreign excellence centers, such as  ETH in  Zurich (Switzerland), the company Materialize in Leuven 

(Belgium), and even the University of Ferrara (Italy) itself, through the infrastructure of the DIAPReM (Development of Integrated 

Automatic Procedures for Restoration of Monuments), where the internship of the foreign doctoral was accomplished financed by 

CAPES between August of 2018 and July 2019.  

In this foreign doctoral internship, initially, it was idealized the use of 3D scanning methodological procedures to collect the 

geometry of the Dieste`s designs listed and visited in Alcalá de Henares, Spain. The initial goal of these procedures would be the 

confrontation of the geometric parameters that conduct the structural design of the rigid structural surfaces from Eladio Dieste against 

experimentations developed with parametric modeling from existent geometry, as well as a confrontation between the designed 

geometry and built geometry.  

Therefore, during the foreign doctoral internship it was verified that the price of such 3d scanning procedures for the object of 

study of this doctoral thesis is considerably high, in a way that this procedure shall be used in future opportunities upon financing from 

national and international agencies, as thoroughly verified during the foreign doctoral internship.  
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The collection of the correlated bibliography (DOCCI, MAESTRI, 2002; BECHTHOLD, 2008; BALZANI et al., 2004, 2012, 2017; 

BIANCHINI, 2014; ALEKSIS et al, 2015; MAIETTI et al., 2017; MEDICI, 2013), as well as the parallel experimentations, and the 

accompanying of technological procedures and interviews conducted during the internship in Ferrara, indicated the following 

procedures to be taken in the case of a 3d scanning venture of the works of Eladio Dieste. The procedures listed below are grouped 

with their justification:  

1. Design to be scanned: Mercado de Porto Alegre – CEASA. 

a. Justification:  

i. During the end of this doctoral research, there were located hints about the location of this design`s 

constructive details, in a way that once the thesis is deposited in December 2019, it is our wish to collect 

such drawings and realize their corresponding parametric modeling in the same manner as the case 

studies of the current thesis.  

ii. This was virtually the only design of Eladio Dieste that had a positive feedback regarding the possibility of 

its 3D scanning. Others designs from the Uruguay engineer, whose construction drawings are in 

possession of the author of this research, like the case of the Deposito Portuário de Montevideo (military 

area) or the Fábrica TEM (industrial facility), are military areas or industrial buildings without the possibility 

of easy access because of security or operational issues.   

iii. According to the researchers from DIAPReM (ROSSATO, informally, 2019), it would be more likely to 

obtain European financing for the 3D scanning of a Latin-American design than an European one. 
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2. Technical staff to perform scanning procedure: The priority would be for the technical team from DIAPReM. 

a. Justification:  

i. The choice was due to the contact and trustworthy relationship established during the foreign doctoral 

internship, their interest to perform the procedure, an even a possibility of a pilot scanning with a reduced 

price. 

ii. In case of DIAPReM’s unavailability, the procedure would be realized by Brazilian professionals that are 

starting to show themselves fit to the task. 

3. Equipment and procedures to be used in the 3D scanning: Faro X330, with targets established by the principle of roto-

translation. 

a. Justification:  

i. This was the equipment recommended by the technical team from DIAPReM (MEDICI, informally, 2019) 

for our desired procedure, because of the ease of posterior scanned data manipulation, absence of 

relevant topographic issues designs to be scanned, and their familiarity with the equipment. 
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4. Procedure for the Data Processing / Manipulation of the points clouds: Importation and visualization of the scanned data 

in Autodesk Recap 2019, registry of each scanning take and quality verification of the points from the resulting model, 

and creation of a reduced file where the scanning is to be unified.   

a. Justification: 

i. It is the state-of-the-art procedure for the accelerated data processing of the desired geometric survey 

(MEDICI, 2013; verbal information, 2019).  

5. Comparisson between the scanned data and parametric model:  

a. Saving of the parametric model, already bound to Rhinoceros 3D, through the command “bake” of Grasshopper 

3D, as a .sat file and exportation with “ACIS Export Type for the AutoCAD”.  

b. Importation of file in Autodesk Revit through “Insert > Impor CAD” with a Plant view, and then usage of the add-

in of Autodesk Revit 2019 named Point Layout to numerically and visually compare the BIM model and the 

scanned data.  

c. Justification:  

i. According to TU Delft (2019), this constitute the estate-of-the-art for accelerated importation of objects 

made in Rhinoceros 3D to Autodesk Revit. 

ii. According to Autodesk (2019), the add-in Point-Layout consists the estate-of-the-art for the comparison 

between point clouds and models in Autodesk Revit.  
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iii. According to McNeel (2019) and Tommasi et. al. (2016) there are good possibilities to handle and visualize 

point clouds in Rhinoceros 3D and in Grasshopper 3D. However, Tommasi et. al. (2016) emphasize that 

only Autodesk Revit allows the importation, visualization, edition, redrawing, data addition, and full 

parameterization of the imported point clouds.  

In the short run, the domain of these analysis tools applied to this thesis’ case studies also can be used for the surveying of 

the geometry Eladio Dieste’s designs in Brazil, as well in his native Uruguay. In the mid run, it is important to emphasize the importance 

of establishing a solid knowledge in 3d analysis and surveying tools for architectural designs, considering that is possible to notice 

the arrival of these equipment in Brazil in public and private higher education institutions, helping to justify the considerable investment 

made in them. These analyses encompass the most variable design uses, as the environmental comfort, structural design and post-

occupation analysis.  

In the long run, the familiarization with the 3d scanning equipment of this caliber focusing in constructions’ analysis fosters their 

incorporation in architectural and civil engineering higher education in national territory. This incorporation, also constitutes an 

educational impact due to the possibility to foment new methodologies of teaching architecture and structural conception associated 

to the emerging principles of algorithmic modeling and collaborative design processes. Therefore, it is important to emphasize that 

the domain of such tools could very well represent dividends for the geometric, constructive, and structural analysis of other exponents 

of the national modern architecture, identifying hidden pathologies and watching over their preservation. 

Among the potential topics of discussion resulting from this thesis in the realm of constructive technique it is important to 

mention that the reinforced masonry was the constructive response from Eladio Dieste to the social, economic, and geographical 

context in Uruguay in the second half of twentieth century.  Upon this legacy, this research brings forward the question of what would 

be the proper constructive response to the multiple social, economic and geographical contexts in Brazil in the first decades of the 



775 
 

twenty-first century. In this sense, reinforced masonry lacks a deepened exploration of its construction codes around the globe, as 

well as an in-depth analysis of its potentialities and obstacles for harnessing of long-spans roofs in geographic contexts similar to that 

in Brazil.  

Therefore, upon the increasingly necessity of taking into account the life cycle of materials, promoting the energetic efficiency 

of contemporary construction, it is important to emphasize that masonry construction finds itself in a favorable position regarding the 

incorporated energy in its production process. Malawi architect Peter Buchanan discusses about the energy incorporation of 

constructive materials in terms of green building in Ten Shades of Green: Architecture and the Natural World (2006) and states that 

masonry bricks are only behind wood in this matter, spending four times as much energy as wood, whereas concrete’s expenditure 

reaches five times the values registered for wood.   

Larrambere and Sinha (2004) emphasizes that there are negative preconceptions related to the use of reinforced masonry in 

Europe and North America, which reflect themselves in the absence of building standards as detailed as with reinforced concrete, 

and emphasize that reinforced masonry is not an equivalent substitute of pillars and beams structured in reinforced concrete. 

According to West (1998) and Pedreschi and Sinha (2004), developed countries certainly do not need alternatives as complicated 

and less comprehensive for civil engineers, suggesting that reinforced masonry should only be used in the developing countries, 

where constructive techniques is well embedded in local building codes, labor expertise and local resources (2004).  

Eladio Dieste had an implicit answer to these questions, and always claimed that against the lack of building codes and 

resources, he would follow the most important rules of construction: the laws of physics. As a response to the lack of technology to 

reach his technical and constructive objectives, Dieste reinvented a constructive technique, developed correspondent structural 

typologies, and verified them by the principles of statics, going as far as creating his own machinery to support the work site. Against 
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his own inquietude and self-criticism, Eladio Dieste realized his dream to create the most from the least through this formidable 

example of the synthesis of form: The discontinuous gaussian vaults. 

 

 

 


