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1. INTRODUÇÃO

O estuque é uma arte milenar, praticado por 
diversos povos ao longo da história. Em Por-
tugal, segundo o autor Helder Cotrim, o estu-
que teve seu auge durante os séculos XVIII e 
XIX, [1] mas é do século XVI que data a obra 
de estuque portuguesa mais antiga. [4] Ainda 
assim, apesar do valor histórico e artístico 
desses revestimentos, o conhecimento sobre 
os estuques se encontra bastante dificultado, 
tanto pela ausência de informações sobre a 
produção dos estuques anteriores ao século 
XVIII, como pela desvalorização dos revesti-
mentos de estuque, em comparação com a 

talha e o azulejo. [1, 6-8] Esta desvaloriza-
ção restringiu a produção de trabalhos nessa 
área e os investimentos no restauro desses 
elementos decorativos, ao ponto de as inter-
venções de reabilitação em edifícios antigos, 
muitas vezes, ocultarem qualquer vestígio dos 
estuques, “como se fosse um estigma que os 
espaços de serviços contemporâneos apre-
sentassem decorações antigas”. [1]

Utilizados para esconder as estruturas das 
coberturas, dos pavimentos superiores e pa-
redes, os elementos decorativos de gesso ou 
gesso e cal são indissociáveis das edifica-
ções, sua vulnerabilidade em relação à humi-
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dade destina o material a ambientes secos. 
Ainda assim, a autora Eduarda Vieira (2002) 
acrescenta que, o estuque “apesar desta 
dependência da arquitetura, desenvolveu-se 
de modo independente, traduzindo diferen-
tes correntes artísticas, sendo frequente que 
corresponda à posição estética dominante na 
época da sua feitura, o mesmo nem sempre 
se verificando com a estrutura arquitetónica 
onde se insere.” [2]

Esclarecendo, ainda, que “o estuque é um 
material versátil, robusto e duradouro (quando 
realizado devidamente), podendo a sua apli-
cação ser feita sobre construções em tijolo, 
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pedra e madeira. A sua aplicação tanto se as-
socia a paredes e tetos planos como curvos”. 
[5] Dentro do vasto universo dos estuques, o 
presente artigo tem como foco o conhecimen-
to produzido acerca das estruturas dos estu-
ques dos tetos, sejam eles dependentes ou 
não das estruturas da cobertura ou pavimen-
tos superiores, curvos ou planos, em constru-
ções de madeira, pedra ou alvenaria. 

A estrutura é um ponto-chave para qualquer 
construção ou elemento construtivo, motivo 
pelo qual é fundamental dominar suas proprie-
dades física e químicas, estruturais e mecâni-
cas, para garantir sua preservação. Na opinião 
de Pereira, parte do motivo para a técnica dos 
estuques se ter tornado uma técnica em desu-
so, ocorre pela falta de mão-de-obra especiali-
zada, mas também pelas deformações que as 
peças em madeira da estrutura sofrem, desta-
cando assim a relevância em estudos voltados 
para a compressão dos sistemas estruturais 
dos revestimentos estucados. [5] 

Por fim, tendo em vista o aumento significa-
tivo no interesse pela preservação de edifi-
cações históricas, em que frequentemente 
é possível encontrar revestimentos de estu-
que, destaca-se a relevância em investigar 
essa arte decorativa visando sua conserva-
ção. O próprio aumento do interesse aca-
dêmico nesse tema, provem da necessida-
de em compreender o patrimônio estucado 
para auxiliar nas intervenções de restauro, 
porém, apesar das pesquisas que já existem 
sobre o tema, ainda persistem lacunas como 
o conhecimento sobre os sistemas estrutu-
rais dos tetos estucados. Dessa forma, esse 
estudo visa fornecer uma revisão bibliográ-
fica abrangente sobre o conhecimento dis-
ponível atualmente, que aborde a temática 
das tipologias das estruturas dos tetos em  
estuques portugueses produzidos entre os 
séculos XVII-XIX, uma vez que esses conhe-
cimentos podem fornecer aos historiadores 
e conservadores informações importantes 

para auxiliar nas intervenções de conserva-
ção e restauro e contribuir com a produção 
de novas pesquisas que contemplem o co-
nhecimento histórico, técnico e construtivo 
que ainda falta.

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE 
O ESTADO DA ARTE 

Em Portugal, o tema dos estuques começou a 
ser estudado por Flórido de Vasconcelos em 
1959, que chamou atenção para a relevância 
dessa arte decorativa.[6] Contudo, os seus 
trabalhos permaneceriam isolados até aos fi-
nais da década de 90 do século passado, altu-
ra em o tema desperta o interesse dos investi-
gadores. Tal, possibilita encontrar atualmente 
diversos trabalhos nessa área voltados para 
questões como o estudo histórico-artístico 
dos estuques, [2, 6, 7, 9] técnicas de execu-
ção, [3, 8, 10, 11] agentes patológicos [12, 13] 
e preservação [1, 14-16]. Dos trabalhos ana-
lisados, referentes a estucaria portuguesa, 
uma quantidade considerável aborda a produ-
ção de estuques em Portugal como um todo, 
[1, 3, 5, 6, 11-16] porém, há também trabalhos 
que evidenciam produções regionais como 
as de Lisboa, com destaque aos trabalhos de 
Giovanni Grossi, [4, 7, 8] Porto, destacando a 
produção de Nicolau Nasoni, [2, 8, 9] além de 
algumas menções aos estuques do Alentejo 
e Algarve. [7] No entanto, independentemente 
da região estudada, são poucas as investiga-
ções que abordam questões relativas às es-
truturas dos tetos em estuques.

Ao longo da investigação constatou-se que 
autores vêm abordando diferentes aspectos 
sobre a produção desses revestimentos, po-
rém, independentemente do enfoque dos tra-
balhos, nota-se uma tendência nas pesquisas 
em abordar conteúdos referentes às camadas 
de gesso e cal. [2, 3, 5, 8, 10] Apenas em 
trabalhos voltados para o estudo das estru-
turas de madeira dos tetos ou em manuais 
da construção civil, que não têm como foco a 

compreensão dos revestimentos de estuque, 
[17] é que se consegue encontrar informações 
mais aprofundadas sobre as estruturas dos 
forros. [18] Mesmo quando o foco das pes-
quisas é a preservação dos estuques, tanto 
as informações sobre os danos como as téc-
nicas para intervenção no sistema estrutural 
são abordadas de forma superficial, [1, 5, 14-
16] demandando uma investigação que tenha 
como principal interesse a compreensão da 
estrutura dos revestimentos em estuques.

2.1 Abordagem sobre as estruturas 
nas diversas publicações

O sistema estrutural que suporta e estabiliza 
os forros em estuque desenvolveu diferentes 
tipologias ao longo de sua história. Segundo 
Hélia Silva (2006), na Europa, “entre os sécu-
los XVI e XVIII, o estuque ganha um grande 
valor como complemento da cenografia arqui-
tectónica. Se até ai os esquemas decorativos 
eram muito regulares, agora ganham técnicas 
de modelação mais complexas, com estru-
turas que suportam as arrojadas formas que 
são criadas”. [8]

O desenvolvimento dos estuques em Portu-
gal, tem início em momentos diferentes em 
Lisboa e no Norte do país. O Norte iniciou 
sua produção de revestimentos em estuques 
mais tarde em comparação a Lisboa, devido 
a uma forte tradição na produção de tetos em 
madeira, pautada na abundância e excelente 
qualidade desse material, na região. [8] Nota-
-se assim, uma possibilidade de que esta prá-
tica, advinda da execução de estruturas para 
forros em madeira, com formato de caixotões 
ou simplesmente em tabuado de “camisa e 
saia”, possa, de alguma forma, ter influen-
ciado na execução das estruturas dos forros 
em estuque, promovendo diferenças entre os 
suportes dos tetos estucados produzidos na 
região Norte ou em Lisboa, comparação esta 
que não foi identificada em qualquer um dos 
textos estudados.
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Notam-se assim, dois principais focos de 
produção dos estuques, com diferenças de-
correntes tanto da introdução da técnica em 
diferentes momentos, como pelos principais 
artistas da época, que apresentam linguagem 
decorativas distintas. No Norte, Nicolau Naso-
ni, apresenta uma linguagem bastante carac-
terística, misturando elementos italianos à ele-
mentos românticos e manuelinos, “suas obras 
têm um suporte cenográfico extremamente 
forte que se reflecte quer na arquitectura quer 
na decoração”. [8] Já em Lisboa, a linguagem 
simples e formal de Giovanni Grossi adaptou-
-se perfeitamente aos gostos da sociedade, [8] 
mas também destacam-se outras produções, 
que infelizmente não se sabe ao certo a auto-
ria, mas que ostentam muito conhecimento e 
técnica, inclusive na execução das estruturas, 
como é possível constatar no texto de isabel 
Mendonça, onde a autora diz, “o salão nobre, a 
maior das divisões do palácio, a configuração 
rara do teto, em duplo sanqueado, só é pos-
sível graças à sua estrutura de fasquiado”. [4]

Percebe-se então, que os trabalhos mencio-
nados abordam noções referentes a estrutura 
dos estuques sem grande aprofundamento, 
apenas como uma ferramenta de caracteri-
zação e contextualização. O mesmo pode ser 
notado em trabalhos como o de Vieira (2002), 
cujo enfoque da pesquisa é o esclarecimento 
de questões técnicas da produção das arga-
massas dos estuques, porém, a investigação 
também apresenta uma vertente histórico-ar-
tística, em que são mencionadas algumas 
tipologias estruturais, destacando o período 
em que tiveram início, de maneira a escla-
recer historicamente parte da evolução dos 
estuques, como pode-se constatar no trecho 
“assim, o teto fasquiado cedeu lugar ao teto 
de estafe, o que surgiu pela primeira vez na 
exposição de Paris de 1889”. [2]

Segundo Cristina Rozisky (2014), “é possível 
dividir a técnica da estucaria em três catego-
rias: estrutura, suporte e decorativo” [10], po-

rem, o estudo da parte decorativa, que envolve 
a compreensão das argamassas de estuque, 
vem sendo muito mais investigado, em compa-
ração as demais seções componentes dos re-
vestimentos de estuque, fato este que se con-
firma pelos trabalhos, mencionados anterior-
mente, [2, 8, 10, 11] cujo estudo é voltado para 
a investigação das argamassas dos estuques, 
bem como por tratados como “Il Libro Dell’Arte” 
escrito por Cennino Cennini, que descreve a 
composição das argamassas dos estuques de 
teto, destacando assim um interesse despro-
porcional entre diferentes partes constituintes 
dos revestimentos de estuque. 

Mesmo nos casos de trabalhos voltados para 
as patologias dos estuques, como o de Hel-
der Cotrim, a menção aos suportes foca-se 
nos danos de acordo com os materiais e suas 
propensões patológicas. “A madeira sofre 
uma série de ações de degradação provoca-
das pelo ataque de insetos e pela humidade, 
que propiciam o desenvolvimento de agentes 
biológicos e provocam variação dimensional. 
Importa, por isso, conhecer exaustivamente, 
desde a fase de levantamento, as condições 
em que se encontram as estruturas de madei-
ra”. [1] Ainda assim, neste mesmo trabalho é 
possível encontrar breves referências a possí-
veis variações tipológicas dos suportes, como 
por exemplo no trecho “as fasquias podem en-
contrar-se diretamente pregadas às estruturas 
de suporte, tanto dos telhados como do pavi-
mento do piso superior ou a estruturas secun-
dárias, por sua vez fixadas às primeiras” [1], e 
desta forma, mesmo sem explorar e esclare-
cer suas características, o autor levanta uma 
questão relevante, referente à dificuldade de 
intervir nas estruturas devido ao fato de que, 
“nos tetos, esta situação é agravada pelo fato 
de o próprio estuque se destinar a ocultar as 
estruturas de suporte. A necessidade de ob-
servação dos suportes é, assim, uma situação 
algo paradoxal, pelo que importa resolvê-la 
desde a fase de projeto”. [1] Estas questões 
apresentadas por Cotrim, apesar de não sa-

narem quaisquer dúvidas sobre as estruturas 
dos estuques, apresentam um indicativo da 
necessidade de investigar e compreender as 
estruturas, dada a necessidade de conheci-
mento para intervir nesta zona dos estuques, 
visto as dificuldades que a envolvem.

Apenas três trabalhos voltadas para o estudo 
e compreensão dos estuques descrevem al-
gumas das tipologias estruturais dos forros de 
estuque. [5, 6, 7] Porém, os capítulos que se 
referem ao tema sobre os suportes dos forros 
de estuque contêm essencialmente mesma 
informação, devido a terem utilizado a mesma 
fonte de referência [9] sem expandir a inves-
tigação para complementar a informação. Os 
três trabalhos apenas diferem quanto a infor-
mação referente aos suportes de estafe, em 
que Ricardo Santos desenvolve um pouco 
mais a informação em comparação aos outros 
trabalhos. [6]

De todos os trabalhos estudados, o que me-
lhor esclarece noções a respeito das tipolo-
gias dos suportes é a pesquisa de João Car-
los Martins (2008). [17] O autor, ao trabalhar 
o tema dos tetos, desenvolve noções sobre a 
estrutura como um todo, tanto a estrutura dos 
forros como a dos telhados, que em diversos 
casos suporta também os elementos deco-
rativos. O trabalho esclarece, de forma bas-
tante aprofundada, cada tipologia construtiva 
das diferentes coberturas, assim como suas 
técnicas de execução e cria um sistema para 
categorizar os diferentes tipos, apresentando 
diversas possibilidades volumétricas de acor-
do com o número de planos, seus formatos, 
tamanhos, inclinações e curvaturas. Quando 
o autor aprofunda a descrição dos suportes 
dos forros de estuque, propriamente ditos, 
as noções apresentadas também são pau-
tadas na enciclopédia de Costa, [18] sem, 
contudo, aprofundar à classificação básica, 
feita pelos demais autores entre estruturas 
dependentes e independentes das estrutu-
ras dos pavimentos superiores e coberturas. 
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Mas diferentemente dos demais trabalhos 
que descrevem as tipologias dos suportes 
dos estuques, este acrescenta tipologias que 
não haviam sido comentadas, como a estei-
ra sanqueada circular, que deriva da tipolo-
gia de esteira sanqueada, ou a tipologia de 
estruturas mistas, dentre outras descrições 
muito mais aprofundadas em comparação 
aos demais trabalhos. [17]

Por fim, nota-se que apesar da existência 
de trabalhos que esclarecem características 
referentes as diversas tipologias estruturais 
dos forros de madeira, falta aqui uma ligação, 
com as investigações voltadas para os forros 
de estuque propriamente ditos. Ou seja, uma 
pesquisa que relacione as tipologias estrutu-
rais catalogadas nesses trabalhos com as téc-
nicas de produção dos estuques, permeando 
assim os temas desses dois grupos de traba-
lhos. Nota-se que os trabalhos voltados para 
o estudo das estruturas não são menciona-
dos em nenhum dos trabalhos que incidem 
nos estuques, mesmo aqueles que incluem 
descrições sobre as tipologias dos forros de 
estuque.   

2.2 Tipologias estruturais

Sendo assim, e de forma mais pontual, as in-
formações voltadas para a compreensão dos 
suportes dos tetos em estuques, apresenta-
das nos trabalhos voltados especificamente 
para o estudo dos revestimentos de estuque, 
nos levam a perceber que a noção mais co-
mumente mencionada em diversas publica-
ções refere-se à dependência (solidárias) ou 
independêcia (desligadas) das estruturas dos 
forros estucados, em relação aos pisos ou 
coberturas. Introduzindo assim, uma classifi-
cação para as tipologias estruturais. [3, 5, 18]

No caso das estruturas Solidárias, o revesti-
mento do teto é aplicado diretamente sob a 
estrutura do pavimento do piso superior,  po-
dendo, em casos mais tradicionais, ser fas-

quiado e sobre o fasquio receber o estuque 
ou, em casos mais modernos, utilizar direta-
mente as placas de estafes. Justamente por 
utilizar a estrutura pré-existente dos tetos ou 
pavimentos superior, constituem um tipo de 
solução mais económica e de mais fácil exe-
cução. [3, 5, 18]

Dentre as tipologias de caráter Solidária, são 
apresentadas variações como os tetos de 
abobadilha, que alguns autores apresentam 
como sendo de estrutura simplificada. [3, 5, 
18] Mas também há autores que descrevem 
suportes bastante complexos para atender 
esse tipo de formato. [19] Em seguida há os 
tetos com estrutura de estafe, além dos tetos, 
já mencionados, sobre fasquio.

Já, no que consiste às variações tipológicas 
de caráter Desligado, o sistema de fasquiado 
era fixado a uma estrutura de madeira inde-
pendente do vigamento do piso ou da cober-
tura. [3, 5] A vantagem desses casos era im-
pedir ou atenuar a transmissão de vibrações, 
ruídos ou cargas do piso superior, garantindo 
uma maior preservação do suporte, além de 
facilitar a ventilação. Trata-se de uma tipolo-
gia mais comumente empregada em edifícios 
de maior qualidade, até por ser mais dispen-
diosa, visto o gasto com mais materiais para 
elaboração de uma estrutura própria para o 
forro. [5]

As tipologias que esses trabalhos apresentam 
como sendo de caráter Independente [3, 5] 
são os tetos de vigamento em esteira ordiná-
ria, onde as vigas são dispostas na direção 
dos menores vãos com menor compartimen-
to, com algum afastamento entre elas e taru-
gadas de maneira a prevenir deformações. 
Em seguida são mencionadas tipologias de 
masseira e sanqueados, que apenas diferem 
das esteiras ordinárias no encontro entre o 
forro e a parede, onde são aplicadas vigotas, 
que conferem a esses tetos um acabamento 
chanfrado no caso dos tetos de masseira ou, 

no caso dos tetos sanqueados, essas vigotas 
têm formato arqueado da face voltada para o 
interior do cômodo e, por fim, existem também 
os tetos de esteira engradada, utilizada para 
casos em que não era possível a utilização de 
grandes vigas. [3, 5, 18]

Tais definições até descrevem algumas carac-
terísticas físicas dos elementos, mencionando 
as dimensões das peças e descrevendo téc-
nicas de execução. Porém, como já foi dito, 
essas informações são reproduções das infor-
mações apresentadas na enciclopédia de F. 
Pereira da Costa (1955), que se comparadas 
com as informações apresentadas no trabalho 
de Martins, que é voltado para a compreensão 
das estruturas de madeira dos tetos portugue-
ses, este segundo trabalho encontra-se mais 
completo, visto todas as tipologias a mais, que 
foram descritas por Martins. [17]

A essas tipologias, podemos acrescentar mais 
algumas, mencionadas por Martins em sua 
pesquisa, mas que são classificadas de forma 
diferente. As estruturas dos estuques são de-
finidas como estruturas semelhantes às das 
coberturas, porém, sem função de suporte, 
apenas como decoração e que, de acordo 
com o autor, podem ser consideradas como 
sucessoras das chamadas estruturas “Mudé-
jares” de rincão singelo, porém com variações 
simplificadas, em que, ainda segundo Mar-
tins, esta simplificação teria, portanto, levado 
a uma rudimentarização de todas as uniões 
e mesmo do nível de acabamento da estru-
tura. A categorização das tipologias estrutu-
rais dos estuques não classifica as variantes 
tipológicas entre solidárias ou desligadas. A 
organização é feita de acordo com o forma-
to, entre as que são estruturas divididas por 
número de águas, abobadadas, cúpulas, de 
esteira e mistas. A descrição das mesmas é 
feita abordando a composição dos elementos 
estruturais e, em seguida, a explicação das 
técnicas de execução para fabricação dessas 
estruturas estucadas. [17]
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Acrescenta-se, assim, tipologia como a de-
nominada “teto de masseira quadrangular”, 
que é feita com quatro águas e rincão singelo, 
aplicando frechais sobre os lados mais longos 
da divisão, travados por outros, com juntas à 
meia madeira no sentido mais estreito. Se-
guidamente montam-se sobre estes frechais 
as asnas de nível, com encaixes de boca de 
lobo, sendo a distância da primeira asna ao 
canto da sala dada por metade da largura da 
sala. Uma derivação dessa tipologia, em que 
a única diferença é que leva, na sua parte in-
ferior, uma segunda estrutura composta por 
pernas com dupla curvatura. Existem também 
os suportes do tipo “tetos de masseira oita-
vados”, os quais, como o próprio nome leva 
a crer, possui oito águas. “Estes tectos cons-
troem-se com qualquer inclinação, sendo, no 
entanto, normalmente até 45º”. [17]

Referente às tipologias abobadadas, Martins 
subcategoriza em quatro outras classes, defi-
nindo tipologias diferentes para cada uma, po-
rém é importante ressaltar que se trata de abó-
badas falsas, ou seja, “abrange apenas aquelas 
que sustentam apenas o seu peso, não tendo 
qualquer função estrutural no edifício”. [17]

Dentre as variações abobadadas são defini-
das as abóbadas de berço, onde, na “constru-
ção são utilizadas vigas curvas, constituídas 
por vários elementos ligados a topo entre si, 
com uniões à meia-madeira. Estas vigas são 
assentes em sancas de madeira ou pedra que 
se encontram adossadas às paredes laterais 
do espaço a cobrir. Para assegurar a estabi-
lidade, basta normalmente o forro que lhes é 
fixo pelo intradorso, embora frequentemente 
sejam aplicadas escoras, normalmente prega-
das de par das vigas curvas para as pernas 
das asnas e para os níveis”. [17] Há também 
as abóbadas de arco abatido que seguem a 
mesma técnica construtiva da anterior, varian-
do apenas o tipo de arco, que, neste caso, 
tende a ser um arco abatido de três centros. 
Outra tipologia é a das abóbadas de falso arco 

abatido, que se caracterizam por serem feitas 
com arcos menores de 180º de curva perfeita. 
“Contrariamente aos dois anteriores, as vigas 
curvas encontram-se adossadas à parte infe-
rior das pernas e dos níveis, sendo as suas 
extremidades fixas às pernas através de pe-
ças de madeira pregadas de par. É também 
com peças semelhantes que se fixam as vigas 
às asnas”. [17] Por fim, as abóbadas de ares-
ta, que “resultam da intersecção de duas abó-
badas de berço, no entanto, a situação que se 
encontra com mais frequência é uma variação 
destas, em que as abóbadas são geradas por 
falsos arcos abatidos, isto é, arcos de círculo 
com menos de 180º”. [17]

Em seguida são apresentadas, também, tipo-
logias de cúpulas. Estas “surgem como uma 
variação construtiva das abóbadas, mas apli-
cadas normalmente sobre divisões circulares, 
hexagonais, octogonais, etc. Isto é, plantas 
que tem por base um círculo”. [17]

“A sua construção, numa dependência circu-
lar, tem por base quatro vigas curvas que se 
apoiam em frechais e que convergem para um 
ponto no centro da divisão a cobrir, juntando-se 
num pendural. São em seguida aplicadas varas 
com a mesma curvatura mas de menor secção 
entre as pernas. As peças curvas horizontais 
que ligam as varas e as pernas denominam-
-se madres, à semelhança das empregadas 
nas estruturas de cobertura. Quanto maior for 
o número de varas, melhor será a perfeição da 
superfície hemisférica que se obtém no intra-
dorso da estrutura. (…) Para as cúpulas, exis-
te ainda uma outra variação, as cúpulas com 
lanternim, aqui as pernas vão ligar na estrutura 
do lanternim e não num frechal. Para evitar 
esforços, o lanternim é sustentado por vigas 
encastradas nas paredes”. [17] Enquanto, no 
caso de dependências hexagonais octogonais 
etc., “este esquema é simplificado, utilizando-
-se apenas as pernas curvas, cada uma apoia-
da num vértice da dependência. A ligação entre 
elas é efectuada por madres rectas”. [17]

O autor também descreve e caracteriza as 
tipologias de tetos estucados com estruturas 
de esteira, como esteiras simples, de mas-
seira e sanqueada, mas também descreve 
tipologias como a de esteira sanqueada 
circular, que segue as técnicas e caracte-
rísticas da esteira sanqueada tradicional, 
mas é aplicada sobre um cômodo de planta 
circular, apresentando para isso pequenas 
alterações, como o frechal em que a estru-
tura assenta, assim como as vigas que cir-
cundam a esteira plana, que apresentam a 
forma circular. [17]

A última tipologia para forros descrita por Mar-
tins, é na realidade uma combinação das an-
teriores, denominada Esteira Mista. Os siste-
mas construtivos apresentados anteriormen-
te, possibilitam através da sua combinação, 
inúmeras possibilidades de concepção de 
novas estruturas para tetos. Como por exem-
plo uma mistura entre teto plano, sanqueado 
e circular. [17]

Cabe, por fim, destacar apenas que, apesar 
de a investigação sobre os tetos portugueses 
de Martins complementar as tipologias estru-
turais, que nos demais trabalhos sequer são 
indicadas, e descrever as técnicas de exe-
cução desses suportes, não é feita qualquer 
relação com o sistema de revestimento do 
estuque presente no teto. [17] A compreen-
são da estrutura dos tetos em estuque só é 
realmente alcançada quando percebemos 
como esta estrutura se liga, não apenas en-
tre os próprios elementos que a constituem, 
mas também com as camadas de gesso 
que suporta. O autor destaca em diversos 
momentos que tratam-se de estruturas sem 
função de resistência, que seriam apenas 
autoportantes, porém, o peso das camadas 
de gesso, apesar de não ser elevado, ainda 
deve ser considerado, assim como as técni-
cas de fixação do gesso nos suportes, para 
compreender inclusive possíveis danos que 
poderiam decorrer.
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3. CONCLUSÕES

A estrutura, desempenha um papel essencial 
na construção, em todas as suas etapas, des-
de a fundação até a decoração. Tudo aquilo 
que está atrelado ao imóvel faz parte de um 
sistema, o qual considera fatores como peso 
e material, para atribuir um suporte e/ou um 
ligante de forma a unir esse elemento ao res-
tante do edificado. Anteriormente foi mencio-
nado que o estuque é indissociável da arquite-
tura e, desta forma, a existência desse reves-
timento é possível, única e exclusivamente, 
devido à existência de um suporte.

O sistema estrutural de um teto em estuque, 
quando bem feito e em bom estado de preser-
vação, garante estabilidade ao revestimento e 
sua morfologia permite volumetrias complexas e 
variadas no que consiste ao produto final de for-
ros elaborados. Assim sendo, é importante ter 
um conhecimento minucioso dessas estruturas, 
com descrição técnica, caracterização das tipo-
logias, detalhamentos dos diferentes tipos de 
encaixe, compreensão de possíveis danos de-
vido a diferentes patologias e como isso influen-
cia no sistema como um todo. A compilação dos 
resultados obtidos com essa investigação, irá 
contribuir para identificar os melhores métodos 
de intervenção sendo também informações cru-
ciais para o projeto de restauro.

Tendo em vista o que acabou de ser mencio-
nado, e as informações abordadas ao longo 
do texto, nota-se que, no que consiste o co-
nhecimento referente às estruturas dos estu-
ques, o tema ainda carece de muita investi-
gação. Muitos trabalhos reconhecem a im-
portância dos suportes, reconhecem também 
que a preservação dos tetos em estuque é 
condicionada pela integridade do seu sistema 
estrutural, mas, ainda assim, são escasos os 
estudos nessa área.

Mesmo nas pesquisas com foco em conser-
vação e restauro, as estruturas são meramen-

te contextualizadas segundo um documento 
anterior em particular. As investigações pare-
cem, em alguns casos, ignorar oportunidades 
de compreender as estruturas dos estuques 
que estão sendo estudados. Visto que, qual-
quer temática dentro do estudo sobre reves-
timentos estucados, têm ligação com os ele-
mentos portantes em algum nível, de maneira 
que algumas informações sobre as estruturas 
pudessem ser abordadas, diminuindo assim, 
a escasses de informações sobre os suportes 
dps revestimentos estucados.

Como já mencionado, identifica-se assim, 
uma carência quanto a um trabalho que con-
temple noções sobre os suportes dos tetos 
estucados, que se debruce na identificação 
de suas características, e compreenda a dinâ-
mica do sistema estrutural, a relação entre os 
elementos e materiais que o constituem, bem 
como os tipos de ligação entre os suportes e 
as camadas de gesso, além de esclarecer e 
sistematizar as principais anomalias. Este co-
nhecimento sobre o sistema construtivo dos 
tetos estucados é sem dúvida de grande im-
portância para a reabilitação e o restauro des-
sa arte decorativa 
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