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Então, Jó respondeu e disse: 

Na verdade, sei que assim é; porque, como pode o homem ser 

justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma 

de mil coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e 

grande em poder; quem porfiou com ele e teve paz? Ele é quem 

remove os montes, sem que saibam que ele na sua ira os 

transtorna; quem move a terra para fora do seu lugar, cujas 

colunas estremecem; quem fala ao sol, e este não sai, e sela as 

estrelas; quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do 

mar; quem fez a Ursa, o Órion, o Sete-estrelo e as recâmaras do 

Sul; quem faz grandes coisas, que se não podem esquadrinhar, e 

maravilhas tais, que se não podem contar. 

Jó 9:1-10 
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RESUMO 

 Nascido por volta do século I a.C. nas regiões próximas de Roma, Vitruvius 

apresenta na sua obra Dez Livros de Arquitetura, diversos ensinamentos sobre arquitetura 

romana e conceitos construtivos sobre as máquinas de guerras da época, acompanhadas de 

informações sobre a ciência da época. 

 Seu nome, local de nascimento, datas de vida e morte e data exata da elaboração da 

obra são questões abertas que geram debates entre os especialistas que desejam entender os 

pensamentos dos arquitetos romanos que viveram durante esse período. Atrelados a esses 

fatores, os textos inseridos nos dez livros deixam diversas palavras sem tradução por não 

apresentarem um entendimento acerca do propósito contextual. 

 A obra Dez Livros de Arquitetura, atribuído a Vitruvius, além de proporcionar ao 

leitor os conceitos arquitetônicos do século I a.C. também permite captar uma visão de 

Universo que os romanos tinham dessa época. Desses dez livros, apenas o nono apresenta o 

propósito de explicar a Astronomia com fundamentos de mecânica celeste objetivando 

como resultado final a construção de relógios solares e apresentação do “analema”. O 

analema de Vitruvius é uma analise fundamental que antecede todas as demais construções 

de relógios solares existentes na época.  Porém, Vitruvius nos indica apenas a construção e 

não o uso e aplicação do mesmo, deixando essa tarefa para os matemáticos. Descrevendo os 

nomes de vários inventores e seus respectivos relógios solares, sem no entanto esclarecer 

detalhes.  

Este trabalho tem como objetivo apresentar ao leitor, no decorrer do primeiro 

capítulo, uma análise filológica de Vitruvius. No segundo capítulo, a pesquisa realiza uma 

análise aprofundada do capítulo oito, verso um, contido no livro nove, onde Vitruvius 

apresenta diversos tipos de relógios solares e seus autores. Após a análise minuciosa desses 

relógios solares, no capítulo três o leitor poderá verificar cada etapa de construção do 

analema de Vitruvius com seus comentários através da análise de textos traduzidos para o 

latim, francês, italiano, inglês, espanhol e português, além de opiniões apresentadas por 

comentadores. Por fim, no capítulo quatro, será apresentado para o leitor um exemplo de 

aplicação do analema de Vitruvius para a construção de um  relógio solar plano horizontal, 

seguindo a análise de Gustav Bilfinger. 

 

Palavras Chaves: História da Ciência, Vitruvius, Astronomia, Relógio de Sol. 



 

ABSTRACT 

 

 Vitruvius, who was born near Rome around the first century BC, introduces in his 

work Ten Books on Architecture several teachings on Roman architecture, concepts 

regarding war machines, and also information about the science of his time. 

 His name, place of birth, the dates of his birth and death, and the exact year when 

the work was written are still open issues, stimulating controversies among specialists who 

seek to understand the thoughts of the Roman architects who lived in that period. Besides 

that, several words used within the Ten Books on Architecture are left without translation, 

because their contextual meaning cannot be understood. 

 The work Ten Books on Architecture, allegedly written by Vitruvius, not only 

provides the reader with architectural concepts of the first century BC, but also allows a 

glimpse of the Roman view of the Universe at that time. The aim of the ninth book is 

explaining Astronomy and the mechanism of the sky for the construction of sundials, and 

presents the analemma. Vitruvius’ analemma is a basic geometric analysis preceding the 

construction of all sundials at that time. However, Vitruvius only describes the construction 

of the geometric diagram, and not its use and application, a task that is left to 

mathematicians. He does mention the names of several inventors and their respective 

sundials, but he does not offer any further details. 

 This work presents, in chapter I, a philological analysis of Vitruvius. Chapter II 

offers a detailed analysis of Vitruvius’ book IX, chapter VIII, verse I, where the author 

refers to many types of sundials and their inventors. After a thorough examination of those 

sundials, in chapter III the readers will be able to check each stage of the construction of the 

analemma, commented with the use of translations into Latin, French, Italian, English, 

Spanish and Portuguese, together with the opinions of commentators. Finally, chapter IV 

shows an example of how Vitruvius’ analemma can be applied for the construction of a 

plane horizontal sundial, following the analysis of Gustav Bilfinger.  

 

 

 

Keywords: History of Science, Vitruvius, Astronomy, Analemma, Sundial. 
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INTRODUÇÃO  

 

Os Dez Livros de Arquitetura de Vitruvius (em especial, o nono livro sobre 

Astronomia Romana do século I a.C. com um olhar para os relógios solares apresentados 

nesse livro), chegou ao meu conhecimento através do Prof. Dr. Roberto de Andrade de 

Martins, por ocasião do início do curso de mestrado da História da Ciência, na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Minha paixão sobre relógios solares surgiu de forma imperceptível entre os anos de 

2002 a 2005, através do meu ingresso no grupo de pesquisa do Laboratório de Ensino de 

Ciências e Tecnologia da Escola do Futuro, inserido na Universidade de São Paulo. O 

projeto de que participei na Escola do Futuro tem como base a dissertação cujo tema é A 

mais antiga ciência e a mais nova tecnologia: ensino de Astronomia e Internet do 

pesquisador Gastón Alberto Concha Henríquez1. O estudo desse trabalho me apresentou um 

antigo instrumento de observação: o gnômon. Na época desse projeto, essa simples haste 

inserida verticalmente num chão plano horizontal, tinha como objetivo não apenas 

apresentar atividades de Astronomia para alunos e professores do Brasil e Argentina, mas 

também de realizar a integração e fomentar pesquisas entre alunos e professores dessas 

regiões, utilizando a Internet como meio de interação. Ainda inserido no projeto, pude 

aprender e perceber que com essa simples haste qualquer pessoa que conhecesse a técnica 

necessária de observação da sombra projetada no chão pelo gnômon poderia determinar sua 

latitude local, dividir o dia claro em duas partes iguais, determinar o raio da Terra, além de 

determinar e compreender as estações do ano. Durante esse período, tive a oportunidade de 

construir um relógio de Sol horizontal plano para todo o Brasil, com exceção das cidades 

acima da linha do equador, para uma empresa de brinquedos pedagógicos. Porém, minha 

percepção de que o gnômon era na verdade uma parte de qualquer variação de relógio de 

Sol, surgiu quase no final do meu trabalho nesse grupo de pesquisa, em 2005, tendo se 

concretizado com minhas pesquisas realizadas como coordenador pedagógico do Planetário 

do Carmo, recém inaugurado em São Paulo. Durante esse ano, aficionado por relógios 

                                                 
1 Gáston Alberto Concha Henriquez, A mais antiga ciência e a mais nova tecnologia: ensino de Astronomia e 
Internet. Dissertação de mestrado. São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade de 
São Paulo, 1999. 
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solares, comecei a procurar a literatura que pudesse me auxiliar sobre a arte de medir o 

tempo utilizando o gnômon.  

Infelizmente, são poucas, se não dizer raras, as obras referentes à construção de 

relógios solares existentes no Brasil e, principalmente, direcionadas para o hemisfério sul. 

As bibliografias e artigos que eu tinha em mãos, com poucas exceções se comparado com 

os diversos tipos e variações de relógios solares, eram direcionadas para o hemisfério norte 

e escritas em inglês ou outras línguas. Assim, integrando a Matemática com a Astronomia, 

realizei alguns estudos referentes à transposição de relógios solares originalmente 

direcionados para o hemisfério norte voltando-os para o hemisfério sul. 

Quando me apresentei para a seleção do Mestrado em História da Ciência da 

Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP), no final de 2005, minha intenção era realizar 

uma catalogação dos relógios solares existentes no Brasil e suas histórias. Mas, após os 

argumentos precisos e objetivos apresentados pelo Prof. Dr. Roberto de Andrade de 

Martins referentes à impossibilidade da realização desse trabalho, devido a diversos fatores 

como, por exemplo, financeiro e a questão do escasso tempo de pesquisa que haveria nos 

próximos dois anos, de maneira singular e brilhante, o professor Roberto Martins, me 

apresentou o nono livro de Astronomia, inserido dentro dos dez livros de Arquitetura 

escrito por Vitruvius. Após a leitura do nono livro, tive acesso ao conhecimento da 

cosmologia romana do século I a.C. e, por conseqüência, encontrei o assunto que me 

desperta paixão e interesse: relógios solares. 

Vitruvius apresenta no seu nono livro a visão de universo dos romanos da época, 

direcionando o assunto para a construção do diagrama chamado analema. Tardou para que 

eu percebesse que não se tratava de um relógio propriamente dito, mas sim de uma 

construção geométrica prévia que fornece suporte para construções de diversos tipos de 

relógios solares conhecidos da época. Apresentando uma lista com cerca2 de quatorze 

relógios solares, Vitruvius não só cita os nomes dos tipos de relógios solares, mas também 

seus inventores. Mas, como o próprio Vitruvius menciona “a partir desses trabalhos quem 

quiser poderá encontrar instruções, desde que ele compreenda o método de descrever o 

analema”3. O problema que enfrentei na pesquisas realizadas foi justamente encontrar essas 

                                                 
2 Alguns nomes apresentados por Vitruvius referente aos relógios solares, ainda geram discussões entre os 
estudiosos sobre se realmente seriam esses relógios solares ou construções auxiliadoras de alguns modelos de 
relógios solares. Fato que será constatado no capítulo 2 desse trabalho. 
3 Frank Granger, Vitruvius on Architecture. London: William Heinemann, 1683, 2, p. 255. 
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instruções, afinal Vitruvius deixa clara sua posição em relação à construção dos relógios 

solares, tomando como base seu analema, quando afirma que:  

 

Se deste método não falei com mais detalhe não é por ter sido precisamente 

negligente, mas sim por temor de ser molesto e pesado escrevendo em excesso. 

Direi somente por quem foram inventadas as diversas espécies e formas de relógios, 

pois não posso agora descrever novas classes nem me parece ser bom fazer passar 

por minhas as invenções de outros; portanto vou dizer o que nos transmitiram as 

outras pessoas, e quem foram seus inventores4. 

 

 Com a idéia errônea de que o analema de Vitruvius era um relógio de Sol, 

propriamente dito, direcionei minhas pesquisas para responder uma pergunta: qual tipo de 

relógio de Sol era esse? 

 Acreditava que se eu pudesse responder essa pergunta, teria mais uma construção 

referente a um novo modelo de relógio solar, aumentando dessa forma, meus arquivos de 

construções. Não demorou muito para que eu realizasse uma comparação entre a esfera 

armilar e a construção do analema sugerido por Vitruvius. A esfera armilar, é um 

instrumento de astronomia antigo que representa o conjunto do universo e, em geral, o 

movimento dos astros. Essa esfera poderia ser constituída de círculos encaixados uns nos 

outros como uma estrutura esférica e móvel ao redor do eixo polar. Por acreditar que esses 

círculos se assemelham com a figura do analema apresentado por Vitruvius, assimilei a 

esfera armilar com o analema de Vitruvius. 

Assim, minhas pesquisas se direcionaram para encontrar uma bibliografia que 

respondesse uma outra pergunta: como o analema de Vitruvius poderia se transformar 

numa esfera armilar? 

O que eu não sabia era que as perguntas que eu desejava responder tinham como 

princípio duas perguntas formuladas erradas. Porém, com o desenvolver das pesquisas e, 

por orientação do professor Roberto Martins, as minhas idéias estavam cada vez mais 

entrando em conflito. Afinal, encontrei nos comentários de Evans5 e Soubiran6 a proposta 

                                                 
4 Marco Lucio Vitruvio, Los diez libros de arquitectura. Trad. Agustín Blánquez. Barcelona: Iberia, 1955, p. 
213. 
5 James Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy. New York: Oxford University Press, 1998, p. 
132-41. 
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de Gustav Bilfinger, que apresenta a construção do relógio solar plano horizontal utilizando 

como pré-construção o analema de Vitruvius. Entendi que o analema de Vitruvius não era 

uma esfera armilar, mas sim um relógio solar plano horizontal. 

 Nesse momento da pesquisa, muitas das partes que eu havia escrito nos capítulos 1, 

2 e 3 tiverem que ser alteradas, pois, a base do meu pensamento e das minhas indagações 

havia sido modificada. E não demorou muito para que uma nova descoberta saltasse aos 

meus olhos e fosse confirmada pelo professor Roberto Martins. Gibbs apresenta na sua obra 

a afirmação de que “Gustav Bilfinger (Die Zeitmesser der Antiken Völker, pp. 28-37) 

mostra como o analema deve ser usado para construção de um relógio esférico e horizontal. 

Drecker (Theorie, pp. 1-4) aplica o analema para construção de vários relógios de 

superfícies planas e cilíndricas”7. 

Dessa forma, tendo em mente a afirmação de Gibbs e ligando-a com as duas 

afirmações de Vitruvius, onde o arquiteto expõe que “pois não posso agora descrever novas 

classes nem me parece ser bom fazer passar por minhas as invenções de outros” e 

“submetendo-se a ele (analema) as múltiplas variedades e gêneros de relógios”8, cheguei à 

conclusão de que o analema de Vitruvius era uma nova classe de relógio de Sol, mas sim de 

uma construção prévia que permite a construção de múltiplas variedades e gêneros de 

relógios, que foram citadas pelo próprio Vitruvius e depois demonstradas por Gustav 

Bilfinger e Drecker (relógios esféricos, planos e cilíndricos, além de suas variações). Essa 

conclusão foi definitiva e importantíssima para meu entendimento sobre o analema de 

Vitruvius e o término desta pesquisa. 

Porém, o estudo sobre Vitruvius não pode ser entendido como uma pesquisa 

fechada e terminada, pois existem diversas questões que ainda são palco de grandes 

discussões entre os estudiosos. Questões que naturalmente conduzem as diversas hipóteses 

que ainda estão sem respostas. Desde o nome do autor até o significado de alguns modelos 

de relógios solares citados por Vitruvius, são questões que, mesmo tratadas neste trabalho, 

merecem maiores investigações. Essas questões, passíveis de discussões e alterações, 

ocorrem por causa das perdas dos desenhos originais da obra, traduções errôneas em 

algumas passagens dos textos analisados e, principalmente, por não ser possível ter em 

                                                                                                                                                     
6 Jean Soubiran, “Commentaire”. In: Vitruve, De l´architecture – livre IX. Trad. Jean Soubiran. Paris: Les 
Belles Lettres, 1969, 9, pp. 233-40. 
7 Sharon L. Gibbs, Greek and Roman Sundials. London: Yale University Press, 1976, p. 108-9. 
8 Vitrúvio, Da arquitetura. Trad. Julio Roberto Katinsky. São Paulo: Hucitec Annablume, 1997, p. 213. 
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mãos a obra escrita pelo próprio Vitruvius em conseqüência da degradação e perdas de seus 

manuscritos. Dessa forma, o que é apresentado para os estudiosos são versões reescritas por 

diversos autores datadas desde o século IX até o atual, proporcionando duas ramificações, 

que proporcionam como conseqüência diversos comentários realizados por vários 

estudiosos sobre os temas contidos nos dez livros deixados por Vitruvius. Temas esses que 

são discutidos e analisados, em grande parte, na vertente dos estudos da Arquitetura, que 

muitas vezes se fecham nas universidades brasileiras dessa ciência, quiçá nas faculdades de 

Filosofia. Essa limitação da visão exclusiva referente à obra de Vitruvius ser apenas um 

livro sobre a história da Arquitetura romana, resulta na perda de uma compreensão sobre a 

cosmovisão que os romanos tinham na época de Vitruvius. Essa visão geocêntrica, como 

pôde ser percebida durante minha leitura e análise, é descrita em grandes detalhes por 

Vitruvius no seu nono livro.  

Ao realizar as buscas das referências para a execução deste trabalho, percebi que 

várias bibliotecas brasileiras de Astronomia não possuem um único exemplar dos Dez 

Livros de Arquitetura de Vitruvius. Dessa forma, para poder encontrar suas traduções, 

comentários, obras de apoio e citações, foi necessário recorrer às bibliotecas das 

universidades de Arquitetura e Filosofia, onde é disponibilizada grande parte das 

referências necessárias para a realização desta pesquisa. Mas, por que as bibliotecas de 

Astronomia não apresentam pelo menos uma obra ou referência sobre o nono livro de 

Vitruvius, uma vez que esse livro é rico em conceitos astronômicos dos povos romanos do 

século I a.C.? Nas conversas com diversos astrônomos sobre Vitruvius fica claro o 

desconhecimento pelo autor e, principalmente, do seu livro nove sobre Astronomia romana. 

Porém, quando levantada a discussão com os arquitetos, percebe-se que muitos conhecem e 

compreendem a importância da obra para a história da Arquitetura romana, mas não 

atentam para a visão astronômica que a obra contém. Seria essa a resposta para a pergunta 

realiza anteriormente? 

Assim, foi notada a necessidade da difusão do conhecimento dessa obra para os 

astrônomos, não apenas na parte da Astronomia romana, mas também sobre a Arquitetura 

romana. Além disso, pode-se afirmar que o mesmo deve ocorrer para os Arquitetos, porém 

de forma inversa, ou seja, apresentar a obra de Vitruvius para os Arquitetos não com um 

olhar exclusivo para história da Arquitetura romana, mas também com um olhar para 
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história da Astronomia romana, tendo como objetivo final, no caso da obra de Vitruvius, a 

construção do relógio solar e, como conseqüência, a medição do tempo. 

No decorrer deste trabalho o leitor irá acompanhar no primeiro capítulo, uma análise 

filológica de Vitruvius. No segundo capítulo, a pesquisa realiza uma análise do capítulo 

oito, verso um, contido no livro nove, onde Vitruvius apresenta diversos tipos de relógios 

solares e seus autores. No capítulo três o leitor poderá verificar cada etapa de construção do 

analema de Vitruvius com seus comentários através da análise de textos traduzidos para o 

latim, francês, italiano, inglês, espanhol e português, além de opiniões apresentadas por 

comentadores. Por fim, no capítulo quatro, o leitor poderá acompanhar um exemplo de 

aplicação do analema de Vitruvius para a construção de um  relógio solar plano horizontal, 

seguindo a análise de Gustav Bilfinger. 
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CAPÍTULO 1 

 

VITRUVIUS E OS DEZ LIVROS DE ARQUITETURA   

 

1.1. A RETÓRICA DE VITRUVIUS 

 

 Da literatura científica romana, a obra Dez Livros de Arquitetura escrita por 

Vitruvius, conforme Eduardo Tuffani9 e Georg Germann10 nos relatam, pode ser a única 

obra desse tema que nos resta. Infelizmente a obra que agrega os dez livros escritos por 

Vitruvius não está completa, pois dos seus escritos originais, conforme Agustín Blánquez, 

 

a obra devia estar escrita por páginas e em dez rolos ou volumes, e que estava 

acompanhada de figuras, umas no final das páginas e outras no final de cada 

volume. Todas as figuras se perderam desgraçadamente11 . 

  

Atrelada às perdas importantes dos desenhos originais, a tradução dos próprios 

textos na sua origem não é tarefa simples. Blánquez cita autores como Miguel de Urrea, 

Federico Ortiz e o marquês Berardo Galiani esclarecendo suas dificuldades de traduções e o 

quão árdua são as notas de rodapés necessárias de se realizarem como forma de preservar a 

originalidade dos textos esclarecendo diversos pontos obscuros presentes na obra 

Vitruviana12. Porém, não são todos que compartilham do mesmo pensamento, pois, como 

expõe Leon Battista Alberti, Vitruvius: 

 

escreveu de uma maneira tão pouco elegante que os latinos o acusariam de haver 

desejado parecer grego, e os gregos de haver falado latim; mas em realidade não se 

                                                 
9 Eduardo Tuffani, Estudos Vitruvianos. São Paulo: HVF, 1993, p. 13. 
10 Georg Germann, Vitruve et le vitruvianisme. Introduction à l´histoire de la théorie architecturale. Trad. 
Michèle Zaugg e Jacques Gubler. Suíça: Polytechniques et universitaires romandes, 1991, p.10. 
11 Agustín Blánquez, “Vitruvio y su obra”. In: Marco Lucio Vitruvio, Los diez libros de arquitectura. 
Barcelona: Iberia, 1955, pp. 1-20; na p.12. 
12 Blánquez, “Vitruvio y su obra”, pp. 18-9. 
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mostrou latino ou grego, nem certamente escreveu para nós já que não o 

entendemos13. 

 

 Essa forma exposta de ter sido “pouco elegante” é questionada por Blánquez. 

Acredita o autor que os erros e conceitos obscuros presentes na obra de Vitruvius devem-se 

às interpretações errôneas causadas pelos copistas, sendo que os mesmos não tinham um 

critério definido como atualmente temos sobre a justiça de respeitar os escritos, preferindo 

realizar cópias de meros símbolos que ali se apresentavam ou substituir o inteligível 

deixado por Vitruvius14. 

 Em meio a essa discussão, do texto em latim de Vitruvius editado eletronicamente 

por Terence Russon Wooldridge em 1996 oriunda da tradução francesa de Jean Martin de 

154715, Vitruvius afirma que: 

 

à César, e aqueles que lêem estes meus livros, que a mim está perdoado e 

negligenciado os erros gramaticais; para  que não escrevo como um filósofo 

realizando a arte da gramática retórica, nem como perito eloqüente, mas como um 

arquiteto: no respeito, entretanto, de minha arte e de seus princípios, eu colocarei as 

regras que podem servir como uma autoridade àquelas que constroem, bem como 

àquelas que já me são familiarizadas um tanto com a ciência16. 

 

 Como podemos verificar, a primazia dos textos de Vitruvius não está centrada na 

“arte da gramática retórica”, mas sim nas “regras que podem servir como uma autoridade 

àquelas que constroem”. Dessa forma, seja qual for a crítica acerca dos textos quanto sua 

forma gramatical, deve-se antes ser levado em consideração a preocupação central do 

próprio autor: explicar como construir edifícios públicos, privados, aquedutos, analemas17 e 

máquinas bélicas. 

                                                 
13 Leon Battista Alberti, De re aedificatoria. Trad. Javier Fresnillo Núñez. Madrid: Akal, 1991, p. 23. 
14 Blánquez, “Vitruvio y su obra”, p. 15. 
15 Terence Russon Wooldridge, “L'oeuvre, le texte, le texte informatisé (notice descriptive)”. In: Marc 
VItruve Pollion, Architecture, ou art de bien bastir. Trad. Jean Martin. Paris: Jacques Gazeau, 1547. 
Disponível em: http://www.chass.utoronto.ca/~wulfric/vitruve/notice.htm, acessado em dezembro 2006. 
16 Marc Vitruve Pollion, “Premier livre d'Architecture de Marc Vitruve Pollion, a Cesar Auguste”. In 
Architecture ou art de bien bastir. Disponível em: http://www.chass.utoronto.ca/~wulfric/vitruve/ vit_li1.htm, 
livro I, cap. I, acessado em dezembro 2006. 
17 O analema apresentado por Vitruvius é uma pré-construção que serve de auxílio para construção de 
diversos tipos de relógios solares. 
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Ainda sobre tal questão, de maneira alguma a obra perde seu valor no tocante aos 

conceitos deixados para a humanidade. Como conclui Julio Roberto Katinsky nas suas 

Preliminares a um estudo futuro de Vitrúvio, a sua obra foi citada ou comentada entre 1414 

a 1547 “pelos mais brilhantes intelectuais da época (Lorenzo Ghiberti, Alberti, Antonio 

Averlino Filarete, D. João de Castro, Philibert de L´Orme)”18. Para proporcionar maior 

veracidade sobre os textos Vitruviano, Katinsky verifica que alguns dos exemplares datados 

no século IX estavam presentes em diversas bibliotecas medievais, como nos mosteiros de 

Fdulda, Reichman, São Gall, Murback, Constanza, Lorsch, e presentes também nas 

bibliotecas italianas de Corsini de Roma, Malatestica de Cesena, Ambrosiana de Milão, 

Estese de Módena e Laurenciana de Florença. Há ainda 25 exemplares datados entre os 

séculos XIV e XV na Biblioteca do Vaticano19. 

 

1.2. VITRUVIUS E SEU NOME 
 
 A origem do seu nome também é incerta. Vemos na tradução francesa de Jean 

Martin20, sendo essa a primeira tradução integral francesa da época21, o uso do nome 

Vitruve presente entre Marc e Pollion, completando, assim, Marc Vitruve Pollion. Auguste 

Choisy22, na tradução francesa de 1971, tendo o prefácio escrito por Fernand Poullon, se 

refere a menção Vitruve como referência. O mesmo ocorre nas traduções francesas de 

Claude Perrault23 (1673) com os textos revistos, corrigidos e apresentados por André 

Dalmas e Jean Soubiran24 que traduziu e comentou a obra de Vituvius em 1969. 

Nas referências dadas por Bill Thayer25 sobre os textos traduzidos para o inglês, 

Joseph Gwilt de 1826 e William Newton ocorridas em 1771 e 1791, utilizam o nome de 

Vitruvius entre Marcus e Pollio, completando assim, Marcus Vitruvius Pollio. De maneira 
                                                 
18 Julio Roberto Katinsky, “Preliminares a um estudo futuro de Vitrúvio”. In: Vitrúvio, Da arquitetura. São 
Paulo: Hucitec Annablume, 2002, pp. 9-47; na p. 13. 
19 Katinsky, “Preliminares a um estudo futuro de Vitrúvio”, p. 10. 
20 Wooldridge, “L'oeuvre, le texte, le texte informatisé (notice descriptive)”, 
http://www.chass.utoronto.ca/~wulfric/vitruve/vit_titre.htm. 
21 Wooldridge, “L'oeuvre, le texte, le texte informatisé (notice descriptive)”, 
http://www.chass.utoronto.ca/~wulfric/vitruve/notice.htm#1. 
22 Auguste Choisy, “Vitruve: nouvelle edition avec une preface par Fernand Pouillon”. In: Vitruve, Vitruve. 
Paris, F. De Nobele, 1971, 1, pp. 7-23. 
23 André Dalmas, “Préface”. In: Vitruve, Les dix livres d´architecture. Trad. Claude Perrault, 1673. Paris:  Les 
Libraires Associes, 1965, pp. 9-20.  
24 Jean Soubiran, “Introduction”. In: Vitruve, De l´architecture – livre IX. Trad. Jean Soubiran. Paris: Les 
Belles Lettres, 1969, 9, pp. 9-73. 
25 Bill Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”. In: Vitruvius, On Architecture. Disponível em: 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/home.html, acessado em dezembro 2006. 
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diferente, Thayer nos apresenta ainda nas suas referências, as traduções inglesas de Morris 

Hicky Morgan de 1914 e Frank Granger de 1931 a utilização de Vitruvius como único 

nome. Porém, analisando a obra editada eletronicamente por The National Endowment for 

the Humanities da tradução do latim para o inglês de Morgan26, podemos perceber que o 

mesmo utiliza como nome Vitruvius Pollio e, no decorrer do texto, apenas Vitruvius. Ainda, 

no próprio texto de Thayer, podemos perceber uma prática simular da utilização de duas 

referências quando o mesmo utiliza no seu prefácio a menção de Vitruvius27, enquanto que 

na tradução inglesa que realizou em 2006, o editor publica Marcus Vitruvius Pollio28. 

Na obra de 1567, traduzida em italiano por Danielis Barbari29 podemos observar na 

capa a menção de M. Vitruvii Pollionis. Na tradução espanhola de Blánquez30 (1955), 

temos o nome Marco Lucio Vitruvio apresentado na capa, enquanto que, no decorrer dos 

seus comentários, Blánquez, utiliza apenas Vitruvio. 

Em Katinsky31, na sua tradução em português de 1997, podemos observar apenas o 

nome Vitrúvio durante todos seus comentários. 

Além desses, Tuffani32 nos relata um histórico dos nomes, prenomes, cognomes e agnomes 

atribuídos a Vitruvius de outros tradutores e comentadores. Podemos resumir a 

apresentação do tema dada pelo autor e as obras mencionadas acima através da tabela 1 que 

apresenta os tradutores com suas respectivas datas e os nomes utilizados para Vitruvius. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Vitruvius Pollio, The Ten Books on Architecture. Trad. Morris Hicky Morgan. Disponível em: 
http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?doc=Perseus:text:1999.02.0073, acessado em dezembro 2006. 
27 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/ 
28 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/1*.html. 
29 M. Vitruvvii Pollionis, De architectura. Trad. Danielis Barbari. Disponível em: http://nausikaa2.rz-
berlin.mpg.de/digitallibrary/servlet/Scaler?fn=/permanent/archimedes_repository/large/vitru_archi_514_la_15
67/514-01-pageimg&pn=1&dw=563&dh=606, acessado em dezembro 2006. Para ter acesso a obra completa 
acesse http://archimedes.mpiwg-berlin.mpg.de/cgi-bin/toc/toc.cgi. 
30 Blánquez, “Vitruvio y su obra”, capa e pp. 1-20. 
31 Katinsky, “Preliminares a um estudo futuro de Vitrúvio”, pp. 9-44. 
32 Tuffani, Estudos Vitruvianos, pp. 18-9. 
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        Possíveis nomes 

 

 

 

 

 

Tradutor (ano) 

Lucius V
itruvius 

M
arcus V

itruvius 

M
arco Lucio V

itruvio 

M
arc V

itruve P
ollion 

M
. V

itruvii P
ollionis 

M
arcus V

itruvius P
ollio 

M
arcus Lucius V

itruvius P
ollio 

V
itruvius P

ollio 

V
itruvius 

V
itrúvio 

V
itruvio 

V
itruve 

Sulpicio (1486) X            
Florença (1496) X            

Veneza (1497) X            

Fra Giocondo (1511)  X           

Cesariano (1521) X            

Durantino (1524)       X      

Caporali (1536)       X      

Estrasburgo (1543)  X           

Martin (1547)    X         

Gazeau (1547)      X       

Barbari (1567)     X        

Barbaro (1584)  X           

Philander (1586)  X           

Perrault (1673)            X 

Newton (1771 e 1791)      X       

Gwilt (1826)      X       

Teubner (1899)         X    

Morgan (1914)        X X    

Blánquez (1955)   X        X  

Granger (1931)         X    

Soubiran (1969)            X 

Choisy (1971)            X 

Katinsky (1997)          X   

Thayer (2006)      X   X    

 

Tabela 1. Traduções e os “nomes” de Vitruvius. 
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Toda essa complexidade do nome verdadeiro e outras questões abertas referentes a 

vida de Vitruvius podem ser resumidas pela seguinte afirmação dada por Francesco Pellati: 

 

Quem foi Vitruvius? Quando viveu, trabalhou e escreveu? Em que local nasceu no 

indeterminado império romano? São perguntas sem respostas e a vida de Vitruvius 

permanece ainda hoje um mistério, não o bastante as investigações ocorridas nesses 

últimos quatro séculos33. 

 

Dessa forma, percebemos que a época e o local do nascimento de Vitruvius são 

questões que intrigam muitos especialistas do assunto e como expõe Blánquez “Todos os 

tradutores de Vitruvius discutem e tratam de provar quase com os mesmos argumentos a 

pátria de Vitruvius, a data de seu nascimento e a época em que escreveu sua obra34.” 

 E conclui ainda que: 

 

Por isso, aceitando nós a doutrina que nos parece mais provável e nela coincidem a 

maioria dos autores, vamos nos dar por satisfeitos que nosso autor se chamou 

Marco Vitruvio Polión, ou Marco Lucio Vitruvio Polión; que pode muito bem ter 

nascido em Roma, ou quem sabe em Formio, cidade da Campania, hoje Mola di 

Gaeta e que viveu nos tempos de Julio César e de Augusto, onde o último dos quais 

dedica e destina sua obra, escrita já em idade madura, lá pelos anos 738 a 741 de 

Roma35. 

 

Por causa da problemática referente aos diversos nomes atribuídos à Vitruvius, 

estabelecemos nesse estudo apenas o nome Vitruvius tendo como base a pesquisa 

apresentada na tabela 1, onde podemos constatar que o nome Vitruvius aparece 19 vezes, 

sendo esse indicado apenas por Vitruvius, ou então, acompanhado de prenomes, cognomes 

ou agnomes. 

 

 

                                                 
33 Francesco Pellati, Vitrubio: el gran arquitecto de la antigüedad greco-romana. Trad. José A. Merediz. 
Buenos Aires: Ediciones Clot, 1944, p. 20. 
34 Blánquez, “Vitruvio y su obra”, p. 9. 
35 Blánquez, “Vitruvio y su obra”, p. 9-10. 
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1.3. LOCAL E DATA 

 

Sobre a questão que identifica a cidade de Roma como o local de nascimento de 

Vitruvius, que fora apontado por Blánquez, podemos perceber a ênfase dada pelo próprio 

Vitruvius, que no Capítulo VII do Livro IX descreve o tamanho da sombra equinocial em 

seus detalhes. Na tradução em português de Katinsky, Vitruvius nos relata que: 

 

Ora, movendo-se o Sol no tempo equinocial em Áries e Libra, e dividindo-se o 

gnômon em nove partes, sua sombra ocupará oito na declinação celeste em que se 

encontra Roma. Igualmente, em Atenas, se o gnômon estiver dividido em quatro 

partes, a sombra ocupará três; em Rodes, se o gnômon tiver nove partes, a sombra 

ocupará cinco; em Tarento, cinco, se o gnômon tiver sete partes; três, se tiver cinco 

no céu de Alexandria36. 

  

Apesar da descrição da construção detalhada do analema para Roma, isso não indica 

que o seu nascimento ou morte ocorreu nessa cidade, pois, como afirma Pellati, tomar 

como base esse trecho da obra de Vitruvius para tal afirmação é uma “frágiles opiniones”37. 

Mas, tais determinações dos tamanhos das sombras equinociais38 relatadas por Vitruvius 

nos indicam que tal autor, pelo menos transitou por essa região. 

Podemos perceber também que a determinação da data exata do nascimento, vida e 

morte de Vitruvius, como expostos pelos autores analisados é algo incerto, assim como o 

ano de publicação da sua obra, pois, como questiona Tuffani: “Quando Vitrúvio redigiu o 

De architectura? Desconhecido o momento exato, pode-se estabelecer duas datas limites: 

727 e 738 a.u.c (27 e 16 a.C.).” 39. 

 Dalmas40 que realizou em 1965 a tradução integral dos textos em latim de 1673 de 

Claude Perrault, relatou em seus comentários que a biografia de Vitruvius é algo difícil e 

que a data de sua morte provavelmente seria em 26 a.C.. Contudo, mais adiante concorda 

em seu texto que na literatura em geral as datas são bem variáveis acerca dessa questão. 

                                                 
36 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 212. 
37 Pellati, Vitrubio: el gran arquitecto de la antigüedad greco-romana, p. 29. 
38 Sombras essas obtidas no primeiro dia do outono ou no primeiro dia da primavera. 
39 Tuffani, Estudos Vitruvianos, p. 23. 
40 Dalmas, “Préface”, p. 19. 
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 Com tantos questionamentos acerca do ano que viveu Vitruvius, Pellati toma-se da 

prudência em afirmar que “é lícito supor que nascera no começo do século I a.C.”41. Da 

mesma prudência Tuffani afirma que “Vitrúvio se enquadra no contexto da segunda metade 

do século I a.C.”42. 

 Indra Kagis McEwen43, inicia seu trabalho afirmando que a data que Vitruvius 

viveu pode ser considerada entre o início do ano 30 até o ano 20 antes de Cristo. Relata 

ainda que na obra The Date, Indentity, and Career of Vitruvius, o autor B. Baldwin afirma 

que a obra de Vitruvius foi publicada entre 29 e 25 a.C. Continua a autora afirmando que 

Fleury admite que a obra escrita por Vitruvius ocorreu entre 35 e 25 a.C., enquanto que 

Romano argumenta que a obra vitruviana foi escrita entre os anos 27 a 23 a.C., com o 

prefácio e alguns dos dez livros sendo escritos mais tarde.  

 Nesse contexto, é prudente afirmar que Vitruvius viveu na região da Roma durante 

o século I a.C.. 

 

1.4. OS DEZ LIVROS DA ARQUITETURA  

 

 Conforme José Luis González Moreno-Navarro44, as traduções da obra de Vitruvius 

seguem em geral duas estruturas básicas, apresentando-as na forma separada em dez livros 

ou em textos corridos sem destaque nenhum de separação. Moreno-Navarro45 ainda nos 

indica que algumas das traduções trazem fragmentos da obra apresentando apenas alguns 

capítulos. 

Aqui foi feita a opção por trabalhar com as divisões existentes na obra de Vitruvius 

seguindo uma estrutura separada em dez livros, além de compartilhar a estrutura de 

subdivisões na forma de capítulos precedidos por introduções contidos em cada livro. Tal 

estrutura e consulta da obra Vitruviana em latim é apresentada por Thayer, com qual afirma 

                                                 
41 Pellati, Vitrubio: el gran arquitecto de la antigüedad greco-romana, p. 26. 
42 Tuffani, Estudos Vitruvianos, p. 26. 
43 Indra Kagis McEwen, Vitruvius writing the body of architecture. Montreal: MIT Press, 2004. Versão 
eletrônica disponível em: http://books.google.com.br/books?id=py5-
XdtZQK4C&pg=PA305&lpg=PA305&dq=Baldwin+1990 
+%22vitruvius%22&source=web&ots=WoTvEhGtZH&sig=3zq_N7aS8U-3h1LfipbEX19jgpk&hl=pt-
BR#PPP1,M1, acessado em março 2008. 
44 José Luis González Moreno-Navarro, El legado oculto de Vitruvio: saber constructivo y teoría 
arquitectónica. Madrid: Alianza Editorial, 1993, p.34. 
45 Ibid. 
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que: “A obra de análise utilizada em latim refere-se à edição de Teubner de 1899 por 

Valentin Rose”46. 

Quanto à tradução do latim para o inglês, Thayer relata que escolheu “incorporar a 

tradução de Joseph Gwilt de 1826”, embora essa seja baseada num texto em latim anterior 

há edição de Teubner47. 

E esclarece ainda que: 

 

Embora o texto em inglês que eu usei seja a edição de Gwilt - sem os editores 

anteriores seguindo na transposição muito ocasional de passagens pequenas - eu 

segui as divisões encontradas na edição de Loeb. 48 

 

 As “divisões encontradas na edição de Loeb” referidas por Thayer são as inserções 

dos capítulos e introduções que ocorrem em cada livro na obra Vitruvius on Architecture 

traduzida em inglês por Granger, que fora publicado pela primeira vez em 1931 pela editora 

Harvard University (Cambridge). No caso, Loeb é uma referência a Loeb Classical Library. 

Dessa forma, com base na edição latina de Rose, (Teubner, 1899)49, incorporando a 

tradução em inglês de Gwilt de 1826, com as divisões realizadas por Granger em 1931 e 

utilizando-se da edição eletrônica de Thayer (2006), analisaremos os objetivos apresentados 

por Vitruvius para cada livro existente na sua obra50. 

O primeiro livro trata da Arquitetura em geral, de suas qualidades e ciências 

necessárias do Arquiteto. Encontra-se também nesse livro uma série de ensinamentos sobre 

o local correto para se erguer uma cidade com a distribuição dos edifícios compreendidos 

entre muralhas. Percebe-se então sua preocupação de ordem higiênica, meteorológica e 

                                                 
46 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/ 
47 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/ 
48 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/ 
49 Henrique Leitão, Fontes para a História da Ciência. SCIENTIA. Disponível em: 
http://scientia.artenumerica.org/fontessci.html, acessado em dezembro 2006. 
50 Os textos em latim de Valentin Rose apresentados nesse capítulo foram comparados com as traduções dos 
textos em inglês de Granger, que fora editado eletronicamente por Bill Thayer e traduzido para o português 
pelo autor desse trabalho. 
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religiosa, inseridas dentro de uma arquitetura defensiva. Pellati afirma que esse primeiro 

livro “é quase um tratado completo, se bem compreendido numa arquitetura militar.”51. 

Vemos no final da introdução do segundo livro de Vitruvius os objetivos do 

primeiro livro e uma apresentação acerca dos conteúdos contidos no livro II: 

 

No primeiro livro eu tratei da arquitetura, e das peças em que é dividida; das 

paredes de uma cidade, e da divisão do espaço dentro das paredes. Os sentidos para 

a construção de edifícios sacros, suas proporções e simetria, seguirão e serão 

explicados (...). Nesta eu seguirei as etapas da natureza dela mesma, e aquelas que 

escreveram no progresso do selvagem à vida civilização, e as invenções 

conseqüentes no último estado da sociedade. Assim guiado, eu prosseguirei52. 

 

Como podemos perceber, Vitruvius relata no segundo livro um legado sobre a 

descrição dos propósitos das edificações e seus progressos desde do início da humanidade. 

O autor apresenta também, nesse mesmo livro, os materiais apropriados para construções 

como, por exemplo, o ladrilho, o cal, a areia, o corte da madeira e uso das pedras nas 

edificações. 

Relata Vitruvius no capítulo X do livro II que: 

 

Ao melhor de minha habilidade eu tratei dos materiais necessários para o edifício, e 

em seus temperamentos naturais no respeito das proporções diferentes dos 

elementos que contêm, assim como em suas qualidades boas e más, a fim de que 

aqueles que a configuração pode bem ser informada53. 

 

 Ainda no mesmo trecho, Vitruvius nos adianta os propósitos do terceiro livro: 

 

Assim considerando as preparações a serem feitas, nós prosseguiremos, nos 

seguintes livros, às considerações dos edifícios delas mesmas, e primeiramente, 

                                                 
51 Pellati, Vitrubio: el gran arquitecto de la antigüedad greco-romana, p. 64-5. 
52 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/2*.html. 
53 Ibid. 
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àquele dos templos dos deuses imortais, e suas simetrias e proporções como a 

importância que o assunto requer, que dará forma ao assunto do seguinte livro54. 

 

Desse modo, o terceiro livro trata dos aspectos, estruturas, espécie e ordem dos 

templos sagrados, principalmente da ordem Jônica55. Vemos no capítulo V do terceiro livro 

mais detalhes sobre os conteúdos tratados nesse mesmo livro e o tema que será tratado no 

livro IV. Afirma Vitruvius que “Neste livro eu fiz meu máximo para descrever as 

proporções dos templos Jônicos: naquela que segue eu explicarei as proporções de Dórico e 

dos templos Corintios” 56. Assim, o livro IV de Vitruvius trata especificamente das 

proporções dos templos de Dórico57 e Cotintios58, pois como o autor mesmo afirma na 

introdução do quarto livro: “Eu devo agora, neste livro, indicar as diferenças e as 

propriedades de Dórico e das ordens Corintianas.”59. 

  O quinto livro de Vitruvius se refere aos edifícios públicos: praças, igrejas, bancos, 

prisões, tribunais, teatros, banheiros e portos. Particularidades são dadas as descrições sobre 

igrejas, teatros e construções marítimas. Vitruvius afirma na introdução do seu quinto livro 

que “Assim, ó César, eu expliquei as proporções dos templos no terceiro e quarto livros; 

neste eu pretendo descrever o arranjo de edifícios públicos” 60. 

                                                 
54 Ibid. 
55 A ordem Jônica é a segunda ordem, no sentido cronológico, das ordens arquitetônicas clássicas, tendo sua 
origem no século VI a.C. a leste da Grécia oriental. Desenvolvendo-se paralelamente ao dórico apresenta, no 
entanto, formas mais fluidas, sendo mais utilizado em templos dedicados a divindades femininas. Suas 
colunas possuem uma base larga, tendo geralmente nove módulos de altura e apresentando vinte e quatro 
caneluras Este elemento dispõe de dois “rolos” consideravelmente projetados para os lados chamados de 
volutas que lembram uma forma em espiral, semelhante a uma concha de caracol. 
56 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”,  
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/3*.html. 
57 Essa é a mais antiga das três ordens arquitetônicas gregas. Surgiu nas costas do Peloponeso, e apresenta-se 
no auge no século V a.C.. É principalmente empregada no exterior de templos dedicados a divindades 
masculinas sendo considerada a mais simples das três ordens gregas definindo um edifício em geral baixo e 
de caráter sólido. Dentre suas características é possível citar as colunas desprovidas de base, onde sua 
extremidade superior se assemelha a uma almofada com a forma quadrangular. 
58 Essa é a mais ornamentada de todas as três ordens arquitetônicas gregas. Característica do final do século V 
a.C. foi utilizado inicialmente só no interior com estilo mais decorativo e trabalhado. Suas colunas possuem 
de 9 à 11 vezes a medida do diâmetro da base e a extremidade superior da coluna apresenta uma profusão 
decorativa de rebentos e folhas de acanto. 
59 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”,  
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/4*.html. 
60 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”,  
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/5*.html. 
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 No sexto livro temos a referência de edificações privadas, das suas simetrias e 

proporções. Vitruvius nos declara que “como no quinto livro eu tratei da construção de 

trabalhos públicos, eu neste explicarei o arranjo e a simetria de edifícios privados” 61. 

 No capítulo VIII do sexto livro, Vitruvius nos relata novamente o tratado desse livro 

e adianta o tema a ser referido no livro VII. Afirma que: 

 

Eu coloquei tão claramente como eu poderia (utilizar)62 as regras necessárias para a 

construção de edifícios particulares: no seguinte livro eu tratarei do método de 

terminá-los, de modo que possam ser elegantes e duráveis63. 

 

 Vemos assim no livro VII a preocupação do autor em trabalhar as questões de 

decoração, retoques, pavimentos, mosaicos e pinturas. Ainda no livro VII, temos no décimo 

quarto capítulo a menção do que fora tratado nesse livro, além do assunto que será 

abordado no próximo livro. Vitruvius nos relata que: 

 

Neste livro eu expliquei, porque me ocorreram, os métodos de cores fazendo para a 

pintura, de modo que pudessem ser duráveis e apropriadas. Assim, em sete livros, 

são colocadas metodicamente todas as regras que se relacionam à perfeição e à 

conveniência dos edifícios. No seguinte livro eu tratarei da água, como deve ser 

encontrada e feita saber em todo lugar; como também como verificar sua 

salubridade e aptidão para as finalidades a que deve ser aplicada64. 

 

 Dessa forma vemos no livro VIII a preocupação de Vitruvius sobre a questão da 

hidráulica e com especial dedicação os procedimentos para encontrar e conduzir a água, 

tratando também das propriedades que esta apresenta. 

                                                 
61 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”,  
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/6*.html. 
62 A palavra utilizar é omitida em alguns códices. 
63 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”,  
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/6*.html. 
64 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/7*.html. 
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 No nono livro, Vitruvius relata um tratado sobre o gnômon65 destacando a 

construção do analema, os conceitos de mecânica celeste envolvendo as constelações, os 

planetas e a Lua. Vemos no capítulo VI do livro VIII a afirmação que “no seguinte livro eu 

pretendo descrever os princípios dos gnômons e as regras de marcação.”66. Assim, na 

introdução do livro IX temos o relato que “neste eu proponho tratar das regras de marcação, 

como a descrição da sombra produzida pelos raios do sol através de um gnômon, e eu 

explicarei em que proporções são alongadas e encurtadas.”67. 

 Finalmente, no décimo livro, Vitruvius trata das máquinas pacíficas e de guerras, 

além de seus princípios. Vemos no capítulo VIII do livro IX a afirmação que: 

 

Ao melhor de minha habilidade eu expliquei a construção e as proporções dos 

relógios, de modo que pudessem ser facilmente utilizados. Remanesce agora para eu 

falar das máquinas, e os princípios que as governam. Estes serão encontrados no 

seguinte livro, e terminarão este tratado de arquitetura68. 

 

 E assim, Vitruvius fecha sua obra com a seguinte afirmação: 

 

Eu tenho, neste livro, a melhor da minha habilidade, descrita para construção 

daquelas máquinas as mais úteis na paz e guerra. Nos nove livros anteriores eu tratei 

das outras filiais da arquitetura, de modo que o assunto inteiro fosse contido em dez 

livros69. 

 

 Com o exposto, é interessante comparar os relatos de Vitruvius apresentados aqui 

com as divisões em capítulos utilizados na obra de Granger republicada em 1985, 

distribuídas ao longo de dois volumes. 
                                                 
65 Gnômon é uma haste que tem como objetivo projetar uma sombra através dos raios solares. No caso do 
analema de Vitruvius, essa haste foi construída perpendicularmente num chão plano de tal maneira que 
adquirida as sombras ao longo do ano, em especial nos equinócios e solstícios. Na época, geralmente, essas 
hastes eram feitas de bronze. 
66 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/8*.html. 
67 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/9*.html. 
68 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/9*.html. 
69 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/10*.html. 
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 Apresenta no seu primeiro volume70: 

 

Livro I. Princípios de Arquitetura. 

Livro II. Evolução da construção: uso de materiais.  

Livro III. Templos Jônicos. 

Livro IV. Templos Dóricos e Corintíos. 

Livro V. Construções públicas: teatros (e música), banheiros, portos. 

  

No segundo volume, temos71: 

 

Livro VI. Casas de países e cidades. 

Livro VII. Decoração interior. 

Livro VIII. Abastecimento de água. 

Livro IX. Mostradores e relógios. 

Livro X. Engenharia mecânica e militar. 

 

Vemos que os títulos sugeridos por Granger são de grande proveito para entender o 

assunto que é tratado na obra de Vitruvius. Além disso, nos permitem ter uma visão mais 

ampla e perceber que do livro I ao VIII Vitruvius trata de assuntos estritamente 

relacionados a Arquitetura, enquanto que o livro IX sobre Astronomia geral e o livro X 

sobre máquinas bélicas e de paz. 

 
 
1.5. MANUSCRITOS, EDIÇÕES E TRADUÇÕES 

 

 Dos textos de Vitruvius, podemos observar que seus escritos são constantemente 

reproduzidos e traduzidos desde a antiguidade até a renascença72. Diversos tratados de 

arquitetura e referências são realizadas durante todo esse período, tendo como referência Os 

dez livros de Arquitetura. Katinsky nos aponta que logo no século I da nossa era, Sexto 

                                                 
70 Frank Granger, Vitruvius on Architecture. London: William Heinemann, 1683, 1, p. 5. 
71 Granger, Vitruvius on Architecture, 2, p. 5. 
72 COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE, “Introduction”. In: Vitruve, De l´architecture. Trad. 
Philippe Fleury. Paris: Les Belles Lettres, 1990, 1, pp. 9-72; na p. 53. 
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Júlio Frontino declara no seu livro De Aquaeductu Urbis Romae, que caso o leitor deseja 

saber como se constrói aquedutos, deve-se dirigir aos escritos de Vitruvius73. 

Sobre as conseqüências que a obra Vitruviana representou da idade média até o 

período atual, a obra de Georg Germann, Vitruve et le vitruvianisme. Introduction à l’histoire de 

la théorie architecturale, nos apresenta um histórico sobre a teoria da arquitetura. Germann 

inicia seu trabalho em Vitruvius, perpassando por diversos escritores da idade média, 

apresentando vários autores que se basearam ou traduziram os escritos de Vitruvius durante 

a renascença e termina suas referências nos tempos atuais. 

Durante o século XIII, Germann destaca entre outros, Villard de Honnecourt que 

compôs um livro em 1230, propondo um paralelo com a obra de Vitruvius74. Mais tarde, 

Cesare Cesariano (1483-1543) que realizou a tradução em italiano dos Dix livres de 

Vitruvius, publicado por Gottardo da Ponte Côme em 1521, onde mais tarde fora 

republicado em 1969 e 198175. Fra Giocondo (1435-1515), que em 1511 publica “seus 

elegantes comentários” e até “algumas vezes muito significativos, nas suas ilustrações”76, 

com suas 360 páginas sendo distribuídos através de 1300 exemplares. 

Com todo esse movimento é fácil perceber que a obra de Vitruvius fora de grande 

impacto para a arquitetura durante esse período e como nos coloca Katinsky, é na 

renascença que a “revelação para o mundo”77 do tratado de Vitruvius ocorre. Germann 

chega a mencionar que é a partir da renascença que o tratado de Vitruvius aparece como 

uma “palavra evangelizadora para os arquitetos”78. Ainda mais quando as obras de Alberti 

(1404-1472) são redigidas em latim, sendo elas, Descriptio Urbis Roame e De re 

aedificatoria, onde a data da última gera certas controvérsias entre os estudiosos79. Tal obra 

segue a mesma estrutura de Vitruvius, sendo subdividida em dez livros e fora reimpressa 

diversas vezes, durante os anos de 1511, 1512, 1541, 1543, 1546, 1553, 1582, 1726, 1741, 

1912, 1935, 1937, 1956, 1960, 1966 nas mais variadas línguas. E é justamente nessa obra 

que Alberti inicia uma significativa modificação na tríade vitruviana. 

                                                 
73 Katinsky, “Preliminares a um estudo futuro de Vitrúvio”, p. 11. 
74 Germann, Vitruve et le vitruvianisme. Introduction à l´histoire de la théorie architecturale, p. 29. 
75 Ibid., p. 40. 
76 Germann, Vitruve et le vitruvianisme. Introduction à l´histoire de la théorie architecturale, p. 41. 
77 Katinsky, “Preliminares a um estudo futuro de Vitrúvio”, p. 12. 
78 Germann, Vitruve et le vitruvianisme. Introduction à l´histoire de la théorie architecturale, p. 10. 
79 Ibid., p. 50. 
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Conforme Moreno-Navarro, Vitruvius apresenta durante toda sua obra a tríade 

firmitas, utilitas e venustas80. Do ponto de vista da firmitas , ou seja, da construção, temos a 

idéia de algo firme e bem estruturado, da utilitas, algo que possui uma função, enquanto 

que, da venustas, algo belo81. Porém, conforme Moreno-Navarro, “Alberti crê numa nova 

tríade onde a firmita se transforma em ‘necessidades’, e utilitas em ‘comodidades’, 

mantendo a beleza seu atributo”82. 

Vemos ainda na obra de Germann a referência de Francesco di Giorgio Martini 

(1439-1502) que publicou um tratado de arquitetura no século XIX e que fora redigido pela 

primeira vez, conforme Selon Richard Betts (1977) 83, em 1465-1475 e a segunda 

suplementar em 1489-1492.  

Mas, foi através de Sebastiono Serlio (1475-vers 1554) que ocorreu a difusão 

Vitruviana em Veneza e na França84. Em 1499, Sebastiano Serlio, imprime seu livro de 

arquitetura intitulado como Hypnerotomachia Poliphili, contendo 171 gravuras que foram 

ilustradas por Filarète. 

Germann cita outros autores que, ora se basearam nos escritos de Vitruvius, ora 

traduziram esses escritos. Nesse rol, inclui-se Perrault (1613-1688) que realizou a tradução 

de Vitruvius em 1673, sendo essa “unanimemente reconhecida”85. 

Através de Perrault, que durante todo século XVII, os escritos de Vitruvius sofrem 

importantes transformações. Conforme Moreno-Navarro nos aponta “a principal 

característica está no remodelamento e na total reorganização imposta das matérias 

originais”86, dessa forma, podemos observar que Perrault “ignora completamente a ordem 

tipológica de Vitruvius e impõe a aplicação literal dos três vértices da tríade”87. Essa tríade 

pode ser descrita como sendo a relação biunívoca entre “comodidade e distribuição, beleza 

e decoração, junto com vigência da construção romana”88.  

                                                 
80 Moreno-Navarro, El legado oculto de Vitruvio: saber constructivo y teoría arquitectónica, p. 51. 
81 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA ONLINE, “Distinction between the theory of architecture and the 
theory of art”. Disponível em: http://www.britannica.com/eb/article-31859/architecture, acessado em janeiro 
2007; e também “Commodity, firmness, and delight: the ultimate synthesis”; Disponível em: 
http://www.britannica.com/eb/article-31863/architecture, acessado em janeiro 2007. 
82 Moreno-Navarro, El legado oculto de Vitruvio: saber constructivo y teoría arquitectónica, p. 51. 
83 Germann, Vitruve et le vitruvianisme. Introduction à l´histoire de la théorie architecturale, p. 75. 
84 Germann, Vitruve et le vitruvianisme. Introduction à l´histoire de la théorie architecturale, p. 106. 
85 Ibid., p. 168. 
86 Moreno-Navarro, El legado oculto de Vitruvio: saber constructivo y teoría arquitectónica, p. 101. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
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Como conclusão sobre a mudança de pensamento da tríade de Vitruvius para a 

óptica de Perrault, Moreno-Navarro afirma ainda que: 

 

A constatação de que antes de Abrégé de Perrault não existe nenhum tratado 

dividido em três ramos totalmente independentes, junto com sua indiscutível 

influência por toda Europa durante o século XVIII, permite formular a hipótese que 

assume Perrault um papel do principal indicador da transformação da passagem 

vitruviana defensor da tríade em conformidade da teoria arquitetônica tripartida. 

Sem dúvida, a tríade havia mantido sua vigência durante o século XVII, mas 

somente com a relação dos objetivos a cumprir. Através de Perrault, nenhum tratado 

estabelece a relação biunívoca e excludente entre construção e solidez89. 

 

Com todo esse movimento, podemos perceber que Vitruvius foi muito utilizado 

durante o século XVIII. Principalmente no que se refere às definições, as restituições e os 

comentários de Perrault, que segundo Germann, se tornaram indispensáveis para a 

compreensão do texto90. 

Por fim, durante os capítulos sexto e sétimo da obra Vitruve et le vitruvianisme. 

Introduction à l’histoire de la théorie architecturale de Germann, é a partir do século XVII 

que inicia o declínio e o fim do vitruvianismo91. Como nos apresenta Germann, “o sistema 

vitruviano constituído no século XV, afinado e difundido através da Europa totalmente 

íntegro no XVI, foi utilizado no século XVII para refrear a faculdade de apreciação da 

inovação, que em breve se tornará declinante”92. 

Podemos observar, que para Germann, o declínio do vitruvianismo se dá, entre 

outras questões, sobre a dualidade entre a beleza no lugar da funcionalidade, além da 

discussão do que se entende por venustas apresentado por Vitruvius, ou “Goût” como assim 

é apresentado durante o século XVIII por Jean-Louis de Cordemoy, mencionado por 

Germann, como “uns dos grandes teóricos desse século”93. Essa discussão sobre o 

significado do gosto, ou senso artístico, tradução mais próxima da palavra francesa “Goût”, 

                                                 
89 Ibid., p. 102-3. 
90 Germann, Vitruve et le vitruvianisme. Introduction à l´histoire de la théorie architecturale, p. 177. 
91 Ibid., p. 177-236. 
92 Ibid., p. 177. 
93 Ibid. 
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é apresentada por Abbé Jean-Louis de Cordemoy conforme Germann, não como um 

sentimento delicado, como certamente muitas pessoas percebem na graça, elegância, beleza 

e excelência da natureza. Em matéria da Arquitetura, da Pintura, da Escultura e Poesia, “le 

Goût” está associado mais à preferência da racionalidade, algo como verdadeiro, como 

perfeito dentro das ações da natureza, para exprimir ingenuamente em seguida a idéia de 

trabalho empreendido94. 

 Essa discussão sobre venustas ou “Goût” se tornará cada vez mais acentuada nos 

próximos séculos, pois como Éster Limonad nos alerta: 

 

O gosto estético, por sua vez, além de constituir um fator subjetivo é também uma 

construção social, que está relacionada à cultura e as práticas sócio-espaciais 

hegemônicas de uma sociedade em diferentes momentos históricos95. 

 

E ainda, 

 

A estética, o conceito de belo, varia histórica e geograficamente, o que é válido, 

aceitável e “belo” para uma sociedade não necessariamente é válido para uma outra 

sociedade, isto se aplica as indumentárias, aos hábitos, as construções e 

manifestações culturais. Neste sentido a concepção do que seja uma “boa 

arquitetura” também varia historicamente e está vinculada de forma necessária e 

intrínseca as representações sociais e dominantes e ao imaginário social96. 

 

 E como prova do fim do vitruvianismo, Germann apresenta Karl Friedrich Schinkel 

(1781-1841), como sendo o grande teórico berlinense, além da citação do postulado de Jean 

Nicolas Louis Durand, sendo esse “o inventor da primazia da economia e da eficiência”97. 

 Sobre essa questão de economia, Moreno-Navarro nos apresenta um segundo fator 

como sendo parte importante para o fim do vitruvianismo. Afirma Moreno-Navarro que a 

                                                 
94 Ibid., p. 183. 
95 Ester Limonad, “Paris em chama: arquitetura ou revolução?”. Revista bibliográfica de geografia y ciencias 
sociales, 11 (644, 2006). Disponível em: http://www.ub.es/geocrit/b3w-644.htm, acessado em janeiro 2007. 
96 Limonad, “Paris em chama: arquitetura ou revolução?”, http://www.ub.es/geocrit/b3w-644.htm. 
97 Germann, Vitruve et le vitruvianisme. Introduction à l´histoire de la théorie architecturale, p. 229. 
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maioria dos textos franceses na segunda metade do século XIX respondem a critérios de 

especialização98. E continua: 

 

O objetivo do conhecimento construtivo que recorrem em suas páginas não está em 

criar formas arquitetônicas, senão resolver problemas centrados quase que 

exclusivamente na facilidade técnica ou econômica e na durabilidade99. 

 

 E conclui assim que “a visão especializada deste é a que domina”100. 

 Toda essas propostas são amplamente divulgadas entre professores e estudantes de 

arquitetura na Escola de Belas Artes de Paris (École de Beaux-Arts de Paris), por meio de 

nomes do professorado como Pierre-Louis Baltard (1764-1846), Guillaume Abel Blouet 

(1795-1853), Jean-Baptiste Ciceron Lesueur (1794-1883), entre outros. Porém, de todos 

professores que contribuíram para o pensamento e ensino arquitetônico no final do século 

XIX e início do século XX, Moreno-Navarro, destaca a figura de Eugène Emmanuel 

Viollet-le-Duc (1814-1879), onde analisa as obras Entretiens sur l`Architecture dos dois 

volumes publicados em 1863 e 1872 e também a obra intitulada Histoire d`une Maison de 

1873. Para Moreno-Navarro, Viollet-le-Duc é tido como uma “potência nova” e “um 

fortíssimo contraste com todos eles”101, referindo-se aos professores da Escola de Belas 

Artes de Paris. Tal afirmação provém da consolidação de uma nova maneira de entender a 

relação entre arquitetura e a proposta matéria e uso, embasada numa nova forma de assumir 

o saber construtivo. Com esse novo entendimento, Viollet-le-Duc se distancia de Vitruvius 

como escola oficial e como afirma Moreno-Navarro, “aqui denominada ruptura total de 

Viollet” 102 em relação a Vitruvius. Essa quebra dos pensamentos vitruvianos vai além da 

idéia de “adequação da forma do material, e em geral de uma adequação aos recursos 

econômicos”103 proposto por Viollet-le-Duc.  Chega, inclusive a atingir, a total exclusão do 

pensamento da tríade de Vitruvius104. 

                                                 
98 Moreno-Navarro, El legado oculto de Vitruvio: saber constructivo y teoría arquitectónica, p. 253. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
101 Moreno-Navarro, El legado oculto de Vitruvio: saber constructivo y teoría arquitectónica, p. 254. 
102 Ibid., p. 256. 
103 Ibid., p. 257. 
104 Ibid., p. 258. 
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 Porém, esse trabalho para implantação de um novo pensamento arquitetônico na 

escola parisiense não se deve a um único nome. Moreno-Navarro apresenta Julien Guadet 

(1834-1908) como sendo o primeiro a romper a teoria tripartida na Escola de Belas Artes 

de Paris105. Afirma Moreno-Navvaro que fora através de Guadet que “a tríade desaparece 

(não o bastante, somente momentaneamente), já que Guadet, igualmente a Viollet-le-Duc, 

resolve considerar a arquitetura como um problema de finos e médios”, além de se 

enquadrar com o “caráter dualista de arte e ciência, que lhe leva a uma organização 

conceitual”, afirmando ainda que o saber construtivo segue os três níveis de concepção: da 

explicação, da teoria e do processo106. 

 A priori nos parece que os pensamentos de Vitruvius não estão mais presentes nas 

escolas de arquitetura e que, por isso, a tríade de Virtuvius não possui mais seu valor. 

Porém, podemos perceber ainda que a sua influência determina muitos que defendem a 

arte, o belo, como proposta arquitetônica. Pois, como afirma Moreno-Navarro: 

 

O legado, em menor ou maior medida, segue presente de forma ativa na nossa 

cultura arquitetônica. Os casos que se expõem permitem afirmar que o legado 

sobrevive, apesar das trocas radicais que o acompanharam no nascimento da 

arquitetura moderna. E desde de logo sobrevive em suas duas frentes: na sua 

estrutura e definição dos conteúdos de construção e, por meio da tríade, com base 

em algumas influências de teorias generalizadas107. 

 

 Por fim, Moreno-Navarro aponta Perrault como sendo o sustentador da tríade de 

Vitruvius, para a arquitetura moderna. 

 Podemos perceber diante do exposto até então que os escritos de Vitruvius serviram 

de base não apenas para a arquitetura romana da época, mas bem como também, como fator 

influenciador de outros tratados escritos com base nele, além dos pensamentos 

arquitetônicos que perduram até os dias atuais. Exposto isso, faz-se nesse momento, um 

lugar apropriado para inserir as questões históricas relativas aos manuscritos vitruvianos e 

suas derivações e dependências. 

                                                 
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Moreno-Navarro, El legado oculto de Vitruvio: saber constructivo y teoría arquitectónica, p. 272. 
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 Conforme Tuffani nos expõe, “o manuscrito mais antigo é o Harleianus 2767 

(século IX), do qual derivam dez principais”108. Da mesma opinião, compartilha 

Katinsky109, Granger110 e Fleury111. Fleury acrescenta ainda que o primeiro manuscrito 

estava “em concorrência talvez com outros três manuscritos que certamente foram 

reproduzidos no mesmo século”, sendo eles: 

Bruxellensis 5253 - apresentado a data da composição da obra por Peeters e outros autores 

para o século XI; 

Gudianus 132 - apresentado por Thielscher, no século X onde o dado fora informado por 

Rose. Diferentemente da proposta de Donaldson que data no século XI; 

Vaticanus Reginensis 1504 - datado por Marini, para o fim do século X. Dado esse 

informado por Pierre Ruffel e Soubiran. Enquanto que para Rose e Thielscher, essa obra 

fora datada para o século XI. 

Sobre a importância das obras de Harleianus 2767 e Gudianos 132 e 69, Pellati nos 

afirma que essas “derivam de um mesmo arquétipo perdido”112, indicando assim, como 

sendo esses derivados de um único manuscrito elaborado pelo próprio Vitruvius. Mas, 

Granger acredita que Gudianos não deriva do mesmo manuscrito de Harleianus, mas trata-

se na verdade, de uma “revisão”113 de Harleianus114. 

A partir do ano mil os manuscritos de Vitruvius se espalham rapidamente. Blánquez 

constata que: 

 

Pelo mesmo, e a partir do ano mil, os manuscritos de Vitruvio se multiplicam 

rapidamente, e todas as bibliotecas possuem seus exemplares. Seu célebre tratado 

tem algo de livro sagrado da Arte, e os preceitos canônicos são conteúdos 

adquiridos de valores e normas imutáveis115 

 

                                                 
108 Tuffani, Estudos Vitruvianos, p. 40. 
109 Katinsky, “Preliminares a um estudo futuro de Vitrúvio”, p. 10. 
110 Frank Granger, “Introduction”. In: Vitruvius, On architecture. Trad. Frank Granger. London: William 
Heinemann, 1683, 1, pp. 9-36; na p. 32. 
111 COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE, “Introduction”, p. 53-4. 
112 Pellati, Vitrubio: el gran arquitecto de la antigüedad greco-romana, p. 85. 
113 A palavra utilizada por Granger é recension. 
114 Granger, “Introduction”, p. 32. 
115 Blánquez, “Vitruvio y su obra”, p. 13. 
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Katinsky116 e Pellati compartilham da mesma opinião referente aos diversos 

manuscritos publicados nos século X e XI, sendo que Pellati nos afirma ainda que “a maior 

parte das grandes bibliotecas européias possuem códices do Tratado”117. 

Como uma das menções dessa difusão dos manuscritos de Vitruvius, Pellati118 e 

Tuffanni119 nos relatam sobre o de Selestadino 1153, da Biblioteca Schelestad. 

Adiante, foram necessários alguns séculos mais tarde, para a primeira edição de 

Vitruvius ser publicada. Conforme Tuffani nos relata, foi o professor de Gramática em 

Pádua, que mais tarde se tornara professor de literatura em Roma, Giovanni Sulpicio120 que 

publicou a primeira edição de Vitruvius em 1486121. Sobre a publicação da edição 

“princeps”, Tuffani nos relata ainda a trajetória que a mesma percorreu, onde: 

 

Sua edição de Vitruvius aparece pela primeira vez sem indicação de local, editor e 

data, seguida ou precedida pelo De aquis de Frontino. Depois edita Vegécio com 

local, editor e data (Roma, Eucharius Silber, 29-1-1487) e outra vez do mesmo 

modo em 23-10-1494. Seguem os Strtegemata de Frontino da mesma forma em 3-

11-1494 sem o nome de Sulpicio. Com Laurentius Valla e Pomponius Laetus, 

publica Quintiliano (Veneza, 23-8-1494). 

 

 Podemos aqui, adicionar outros dados de Philippe Fleury122 a frase mencionada 

acima por Tufanni, tendo assim, uma trajetória mais detalhada sobre a primeira edição: 

 

Sua edição de Vitruvius aparece pela primeira vez sem indicação de local, editor e 

data, intitulada como L. Vitruuii Polionis ad Cesarem Augustum de architectura 

libri decem, seguida ou precedida pelo De aquis de Frontino. Duas edições ocorrem, 

em 1496 na Florença (Editio Florentina) e em 1497 em Veneza especialmente. 

Depois edita Vegécio com local, editor e data (Roma, Eucharius Silber, 29-1-1487) 

e outra vez do mesmo modo em 23-10-1494. Seguem os Strtegemata de Frontino da 

                                                 
116 Katinsky, “Preliminares a um estudo futuro de Vitrúvio”, p. 10. 
117 Pellati, Vitrubio: el gran arquitecto de la antigüedad greco-romana, p. 85. 
118 Ibid. 
119 Tuffani, Estudos Vitruvianos, p. 40. 
120 Ou como apresenta Fleury, Johannes Sulpicius na p. 69 e por Blánquez, como Giovani Sulpicio, na p. 17. 
121 Tuffani, Estudos Vitruvianos, p. 44. 
122 COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE, “Introduction”, p. 69. 
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mesma forma em 3-11-1494 sem o nome de Sulpicio. Com Laurentius Valla e 

Pomponius Laetus, publica Quintiliano (Veneza, 23-8-1494)123.  

 

 Para Blánquez, a primeira edição publicada por Giovanni Sulpicio, foi em 1486 “e 

sua epístola para o cardeal Rafael Riario, se chamava a esta obra divinum opus Vitruvi”124. 

Sobre o texto que Sulpicio utilizou-se para publicar sua obra, conforme Granger nos 

indica, não foi nem da própria obra de Vitruvius e, tão pouco de Harleianus 2767, ou então 

de Bruxellensis 5253, Gudianus 132, Vaticanus Reginensis 1504 ou de Gudianos 132 e 69. 

Para Granger, tanto Sulpicio como Fra Giocondo (Veneza, 1511) utilizaram-se do 

manuscrito de Escorial125.  

 Na busca da tradução mais próxima de Harleianus 2767, Katinsky126 concorda com 

a afirmação de Pellati sobre que o “Vaticano conserva o maior número de códices, que 

conta com 25, onde quase a totalidade datam dos séculos XIV e XV, e ao que parece, 

muitos deles derivados de Harleianus”127. Ainda sobre a tradução mais próxima de 

Harleianus 2767, Pellati nos indica a localização de outras obras, sendo essas encontradas 

em: 

Cottonico do Museu Britânico em Londres, datada do século XI; 

Paris, nas três obras: 7227 do século XI, 7228 do século XIV e 10277 do século X, sendo 

todas localizadas na Biblioteca Nacional; 

Na cidade universitária Leide, localizada da biblioteca holandesa de Rijksuniversiteit; 

Além das duas obras de Escorial, sendo a III-19 e II-5 datadas do século XV. 

 Para Tuffani128 são consideradas obras principais de Harleianus 2767, os dois 

manuscritos localizados em Roma na Biblioteca Apostólica Vaticana, sendo: 

Vaticanus Regis, 138, datada do século XV e; 

Regis, 2079, datada do século XIII. 

 Além dessas, são consideradas derivadas de Harleianus 2767 por Tuffani129, as 

obras localizadas em: 

                                                 
123 As menções em itálico referem-se as afirmações realizadas por Fleury. 
124 Blánquez, “Vitruvio y su obra”, p. 17. 
125 Granger, “Introduction”, p. 22. 
126 Katinsky, “Preliminares a um estudo futuro de Vitrúvio”, p. 10. 
127 Pellati, Vitrubio: el gran arquitecto de la antigüedad greco-romana, p. 85. 
128 Tuffani, Estudos Vitruvianos, p. 40. 
129 Ibid., p. 41. 
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Leenwarden na Biblioteca Provinciana de Frise: o códex de Franekeranus, do século X; 

Roma na Biblioteca Apostólica Vaticana: Vaticanus Regis, 1504, do século X e 

Bruxelas, na Biblioteca do Duque de Bourgogne: Bruxellensis 5253, do século IX e XI. 

 Após o século XV, diversas edições, traduções, comentários, notas, livros de 

referências e outros trabalhos surgiram. Granger apresenta uma lista exaustiva de diversas 

publicações, incluindo entre elas, além de Harleianus 2767, Gudianos 132 e 69, Escorial II-

5 e III-19 e Sulpitius (1486) as obras de130: 

Fra Giocondo, Florence, Junta, 1522; 

Philander, Roma, 1544; 

Laet, Amsterdã, 1649; 

Perrault, Paris, 1673; 

Schneider, Leipzig, 1807-8; 

Lorentzen, Gotha (livros I-V), 1857; 

Rose, Leipzig, 1867 e 1899; 

Krohn, Leipzig, 1912131. 

 

 Das traduções, Granger cita a132: 

Italiana de Bárbaro, Venice, 1567; 

Francesa de Perrault, Paris, 1673 e; 

    Choisy, Paris, 1909; 

Alemã de Rivius, Nuremburg, 1548; 

Inglesa de Gwilt, London, 1826 e; 

 Morgan, Harvard, 1914. 

 

 Na concordância elaborada por Callebat133, podemos encontrar outra exaustiva lista 

da propagação da obra de Vitruvius, incluindo a citação das traduções de Granger. 

Conforme Blánquez nos coloca, foi através da primeira edição realizada por 

Sulpicio, que várias outras edições e traduções ocorreram por toda a Europa134. Fleury 

                                                 
130 Pela ordem: editor, cidade e ano. 
131 Granger, “Introduction”, p. 33. 
132 Granger, “Introduction”, p. 33-4. 
133 L. Callebat; P. Bouet & Ph. Fleury. De architectura condarce: documentation bibliographique, lexicale et 
grammaticale. Hildesheim: Georg Olms, 1984, 1, p. 8. 
134 Blánquez, “Vitruvio y su obra”, p. 13. 
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afirma ainda que, depois da edição princeps de “Johannes Suplpicius” de 1486 e 1487, as 

edições são numerosas: 166 estão disponíveis até 1976135. Destaca-se para Fleury as 

edições136: 

 

- Do século XVI de: 

Fra Giovanni Giocondo: autor de diversas edições entre 1497 e 1523, sendo a publicação de 

Veneza datada em 1511 a primeira edição ilustrada de Vitruvius; 

Cesariano: de 1521, sendo essa a primeira publicação em italiano. E sua “primeira edição 

verdadeiramente comentada de Vitruve” foi realizada por I. Polenus de Pádua em 1739-

1741; 

Guillaume Philander: apresentando suas anotações publicadas em Roma no ano de 1544; 

Martin: da tradução em francês dedicada em 1547 a Henri II; 

Barbaro: autor de uma edição comentada e completa de Vitruvius de 1556 em Veneza. 

 

- Do século XVII de: 

Laet: com sua edição holandesa incluindo as notas de G. Philander e de D. Barbaro em 

Amsterdã de 1649; 

Perrault: da tradução francesa de 1673, dedicada a Louis XIV. 

 

- Do século XVIII de: 

Galiani: “com sua nova edição em italiano, estabelecendo um importante progresso no 

texto, utilizando-se dos melhores manuscritos do Vaticano”137 em 1758. 

 

- Do século XIX, que “marca de maneira decisiva a história das edições vitruvianas”138, a 

saber: 

Rode: de 1800 e 1801, publicada em Berlim; 

Schneider: de 1807-1808; 

Teubner: de 1857; 

Rose: de 1899. 

                                                 
135 COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE, “Introduction”, p. 68. 
136 Ibid,. p. 68-72. 
137 COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE, “Introduction”, p. 70. 
138 Ibid. 
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Stratico: de 1825-1830, edição italiana; 

Marini: de 1830 publicada em Roma e traduzida italiano em 1836; 

Maufras: (dentro da coleção de Panckoucke) foi o primeiro texto com tradução e 

comentários em francês. 

 

- Do século XX de: 

Choisy: de 1909; 

Krohn: que realizou uma nova edição de Teubner em 1912; 

Morgan: de 1914, sendo reeditada em 1960; 

Granger: de 1931-1934, sendo essa inserida numa “grande coleção” que serviu de 

“referência durante um longo tempo”139. A coleção Loeb Classical Library; 

Ferri: produzida em 1960 à Roma, sendo uma edição separada em partes (na forma de 

capítulos) com comentário e tradução italiana; 

Soubiran: das edições de Collection dês Universités de France de 1969. 

 Fleury destaca ainda a Concordance de Vitruve como sendo um dos trabalhos mais 

importantes. 

 Em português, conforme Katinsky, em janeiro de 1997 imprimiu-se pela primeira 

vez, a tradução completa do livro De Architetura Libri Decem, de Vitruvius140. A edição de 

Katinsky, conforme o próprio autor coloca, “ocorre mais de quatrocentos anos depois da 

primeira edição espanhola (1583)”, e completa ainda que, “pelo menos mais duas traduções 

espanholas são registradas até o século XX. E quase quinhentos anos depois da primeira 

edição em italiano (1521)”. Katinsky não cita quais são essas obras, mas podemos perceber 

que o autor se refere a edição de Cesare Cesariano, publicada em Como, em 1521 como 

sendo a “primeira edição italiana”, uma vez que na sua nota menciona o estudo de João 

Rodolfo Stroeter, onde esse autor afirma tal fato141. Para as três edições espanholas, não 

fora encontrado nenhuma referência dada por Katinsky, sobre quais são essas obras.  

 Apresentado as principais obras existentes142 de Vitruvius desde Harleianus 2767, 

datada do século IX até a “primeira” impressão em português de Katinsky de 1997, 

                                                 
139 Ibid,. p. 71. 
140 Katinsky, “Preliminares a um estudo futuro de Vitrúvio”, p. 9. 
141 João Carlos Rodolpho Stroeter. O pensamento filosófico no ideário de Vitruvio: comentários sobre “De 
Architecture Libri Decem”. Trabalho de seminário. São Paulo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, 1983, p. 1. 
142 Conforme exposto, utilizando-se dos diversos autores mencionados acima. 
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podemos agora, analisar a trajetória dessas obras, tomando como base do século IX até o 

século XV. 

 Essa trajetória é fornecida por Callebat143, além de Fleury144. Esse sistema é 

chamado por Fleury, como sistema de Jean-Pierre Chausserie-Laprée que reproduz no 

esquema 1 a classificação da família de H estabelecido por Ruffel e Soubiran. 

 

 

Esquema 1. Trajetória das famílias de H estabelecido por P. Ruffel e J. Soubiran 

 

A saber, conforme Fleury145, que: 

H: Harleianus 2767 – Londres, Museu Britânico. Manuscrito do século IX, contendo todo o 

texto com 162 folhas; 

P: Parisinus 10277 Pithoeanus – Paris, Biblioteca Nacional Lat. 10277. Manuscrito do 

século X, contendo todo o texto com 96 folhas e notas; 

E: Gudianus 132 Epitomatus – Wolfenbüttel, Biblioteca Herzog-August, 4436. Manuscrito 

do século X, conforme Rose; século IX conforme Thielscher; ou do século XI conforme T. 

L. Donaldson. Contém 48 principais folhas e o restante do manuscrito, consagrados a 

diversos autores; 

                                                 
143 L. Callebat; P. Bouet & Ph. Fleury, De architectura condarce: documentation bibliographique, lexicale et 
grammaticale, p. 78. 
144 COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE, “Introduction”, p. 56. 
145 COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE, “Introduction”, p. 57-62. 
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L: Vossianus 88 – Leyde, Biblioteca Rijkuniversiteit. Mannuscrito do século X, contendo a 

totalidade do texto com 105 folhas; 

S: Scletstatensis 1153 bis, nunc 17 – Sélestat, Biblioteca e arquivos municipais, 17. 

Manuscrito do século , que contém uma compilação de 2 a 40 versos, além de l´E pitome de 

Faventinus nas folhas de 41 a 62 e, enfim, De architectura entre as folhas 63 a 212; 

v: Vaticanus Reginensis 1504 – Vaticano, Biblioteca Apostólica, Reg. Lat.. Manuscrito 

com data contestada situando-se entre os séculos VIII e IX, contendo um texto entre as 

folhas de 4 a 111 e também de l´E pitome de Faventinus nas folhas de 111 a 123; 

f: Franekeranus, B. A. fr. 51 – Leuwarden, Biblioteca Proviciana de Frise. Manuscrito 

datado no fim do século X ou início do século XI, contendo 89 folhas de uma só coluna; 

b: Bruxellensis 5253 – Bruxelas, Biblioteca Real. Manuscrito datado no século XI, segundo  

Peeters ou no século IX, segundo A. Coupez, contendo 97 folhas; 

G: Gudianus 69 – Wolfenbüttel, Biblioteca Herzog-August, 4373. Manuscrito do século XI, 

contendo 84 folhas com dez colunas; 

l: Vossianus 107 – Leyde, Biblioteca Rijksuniversiteit. Manuscrito do século XI, contendo 

o texto com 110 folhas; 

e: Escorialensis III f. 19 – Escurial, Biblioteca Real. Manuscrito datado entre os séculos X e 

XI, conforme P. Thielscher e Rose, séculos XI e XII conforme Granger e Rose, contendo a 

totalidade do texto com suas 83 folhas numa só coluna; 

c: Cottonianus Cleop. D. 1 – Londres, Museu Britânico, Cotton Cleópatra. Manuscrito do 

século XI ou talvez do século X, contendo De architectura entre as folhas 1 a 81, De re 

militari  de Végèce entre as folhas 83 a 103 e, enfim, os manuscritos de Solin entre as folhas 

131 a 199; 

h: Harleianus 3859 – Londres, Museu Britânico, Harley. Manuscrito do século XI ou XII 

contendo textos de Vitruvius entre poucas as folhas (286 v-365), De re militari de Végèce, 

Saturnales de Macrobe, l´Inuectiua Sallusti in Ciceronem, l´Historia Britonum de Nennius; 

p: Parisinus 7227 – Paris, Biblioteca Nacional, Lat. 7227, antigo 5439 e 1439. Manuscrito 

do século XI ou XII, contendo o texto integral com 47 folhas com uma só coluna; 

W: Vaticanus Reginensis 2079 – Vaticano, Biblioteca Apostólica, Reg. Lat.. Manuscrito 

datado do século XII, conforme Ruffel e Soubiran e do século XV, segundo Pellati. Contém 

o texto entre as folhas 1 a 74, se servindo de Secreta, sive Modi conficiendarum uariarum 

rerum nas folhas 74 a 86; 
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V: Vaticanus Reginensis 1328 – Vaticano, Biblioteca Apostólica, Reg. Lat.. Manuscrito do 

século XIII segundo Pellati; dos séculos XIII-XIV, conforme Merini; ou do início do século 

XV, conforme R.-S.. Contém 66 folhas em dez colunas. 

Conforme os estudos de Ruffel e Soubiran, relatado por Fleury146, podemos 

considerar seis manuscritos como “principais”, sendo eles E, G, H, W, V e S. Para 

Chausserie-Laprée147, conforme podemos observar na esquema 1, os manuscritos principais 

são repartidos em duas classes, oriundas de uma principal (X). Uma se refere ao “texto 

curto”, ou seja, ao texto conciso, sendo eles H, W, V e S, enquanto a outra, ao “texto 

longo”, sendo E e G. De H, descende outras dez cópias não conservadas pelo exemplar 

original, sendo: b, c que descende h, l, f que descende p, P que gera v, e finalmente, e e L. 

Sobre essas dez cópias não conservadas do exemplar original, Fleury afirma que “a 

diferença do texto entre os manuscritos são relevantemente numerosos e de caracteres 

variáveis”148, e ainda que, esses carregam consigo a personalidade de seus autores: “a 

obscuridade de certas passagens técnicas está ao mesmo tempo oriunda de erros de cópias 

do original e também acrescidas de notas explicativas nas margens que em seguida 

induzem à erros do texto”149. 

Chausserie-Laprée150, afirma ainda que, da primeira cópia β desconhecida, surge os 

manuscritos E e G, e da segunda α descende H, de onde surgem as dez cópias não 

conservadas pelo exemplar original, sendo que α é outro manuscrito perdido. De α 

descende ainda W, V e S, sendo que essas também são oriundas de cópias perdidas, a saber 

que: de γ descende W; de δ descende V que também poderia ter originado G na família de 

β; e, finalmente, de ε descende S que poderia ter sido originado diretamente de β. 

 Com essa análise, podemos ilustrar no esquema 2, um resumo do estudo realizado 

por Chausserie-Laprée. 

 

 

 

                                                 
146 COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE, “Introduction”, p. 55-7. 
147 Ibid., p. 56. 
148 Ibid., p. 55. 
149 Ibid. 
150 Ibid., p. 56. 
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Esquema 2. Resumo do estudo realizado por Chausserie-Laprée. 

 

1.6. A ESCOLHA DAS OBRAS PARA ESTUDO DOS RELÓGIOS SOLARES 

 

 Através da análise realizada nesse capítulo, dada na tabela 1, referente à trajetória 

fornecida por Callebat151 e Fleury152 do sistema de Chausserie-Laprée, será utilizado como 

análise os textos Vitruvianos fornecidos pela obra de Granger. O motivo que nos levou a 

escolha da tradução de Granger como texto principal de análise foi pela proximidade da 

obra de Harleianus 2767, sendo essa a obra considerada conforme vimos por Tuffani, “o 

manuscrito mais antigo (...) do qual derivam dez principais”153, compartilhando da mesma 

opinião Katinsky154, Granger155 e Fleury156. 

 Essa escolha, não descartam as obras que serviram de apoio quanto seus 

comentários, análises e traduções textuais, como: 

 

                                                 
151 L. Callebat; P. Bouet & Ph. Fleury, De architectura condarce: documentation bibliographique, lexicale et 
grammaticale, p. 78. 
152 COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE, “Introduction”, p. 56. 
153 Tuffani, Estudos Vitruvianos, p. 40. 
154 Katinsky, “Preliminares a um estudo futuro de Vitrúvio”, p. 10. 
155 Granger, “Introduction”, p. 32. 
156 COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE, “Introduction”, pp. 53-4. 
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Blánquez - Los diez libros de arquitectura; 

Dalmas - Les dix livres d'architecture; 

Katinsky - Da arquitetura; 

Morgan - Vitruvius Pollio, the ten books on Architecture; 

Perrault - Les dix livres d´Architecture de Vitruve; 

Soubiran - Vitruve de l´architecture. 

 

 Embasado no estudo apresentado, iremos verificar no segundo capítulo, quais 

relógios solares foram apresentados por Vitruvius, trabalhando em paralelo com os 

comentários e a catalogação realizada por Sharon L. Gibbs, onde na sua obra, intitulada 

como Greek and Roman Sundials, apresenta diversos relógios solares datados entre o 

século IV a.C. a IV d.C. Esses relógios solares são detalhados minuciosamente por Gibbs e 

podem ser vistos em museus e sítios arqueológicos. 
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CAPÍTULO 2 

 

UMA BREVE HISTÓRIA DOS RELÓGIOS SOLARES 

ANTERIORES A VITRUVIUS 

 

Nas instruções apresentadas por Vitruvius sobre a construção do seu analema 

contido no capítulo VII, do livro IX entre os versos 1 a 7, o autor deixa claro sua 

construção, porém não sua aplicação. Essa construção do analema é considerada por 

Vitruvius como uma base inicial para construções de diversos relógios solares citados por 

ele no capítulo VIII do livro IX verso 1. Esse fato pode ser verificado quando o autor em 

questão afirma no final do capítulo VII do livro IX verso 7, após a descrição da construção 

do analema que: 

 

[...] destarte obtém-se a figura do analema. Estando isso devidamente descrito e 

explicado, ou através de linhas hibernais, ou estivais, ou equinociais, ou mesmo 

mensais, poderão ser traçadas cartas solares para todas as horas com o auxílio do 

analema, e, submetendo-se a ele as múltiplas variedades e gêneros de relógios, 

veremos que poderão ser elaborados segundo estes engenhosos procedimentos157. 

 

[...] cum hoc ita sit descriptum et explicatum, sive per hibernas lineas sive per 

aestivas sive per aequinoctiales aut etiam per menstruas in subiectionibus rationes 

horarum erunt ex analemmatos describendae, subiciunturque in eo multae varietates 

et genera horologiorum et describuntur rationibus his artificosis158. 

 

 Assim, com a submissão de múltiplas variedades e gêneros de relógios solares, 

Vitruvius inicia o capítulo VIII do livro IX descrevendo vários tipos de relógios solares 

com seus respectivos “inventores” conforme o termo mencionado por Vitruvius. Porém, 

como pode ser verificado no capítulo VII do livro IX, no final do verso 7 na tradução de 

Granger, após Vitruvius ter explicado a construção do seu analema, o arquiteto afirma  que: 

                                                 
157 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 213. 
158 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Vitruvius/9*.html#7.7. 
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Por conseguinte o que tem sido omitido não é porque eu restringi a partir dos 

trabalhos envolvidos; mas sem transgredir através de longos recitais, eu poderia ter 

definido a construção e as figuras dos relógios com os nomes dos seus inventores. 

Por eu não poder agora inventar novas espécies de trabalhos, não será possível 

colocá-los diante do meu próprio. Portanto irei dizer o que fora construído, e por 

quem ele foi inventado159. 

 

quas ob res non pigritia deterritus praetermisi sed ne multa scribendo offendam, 

a quibusque inventa sunt genera descriptionesque horologiorum exponam. neque 

enim nunc nova genera invenire possum nec aliena pro meis praedicanda videntur. 

itaque qui nobis tradita sunt et a quibus sint inventa dicam160. 

  

Para essa mesma afirmação, na tradução de Katinsky, temos: 

 

O que deixei passar a respeito deste assunto não o fiz por preguiça, mas por temer 

ser excessivamente prolixo. Tampouco posso inventar agora novos gêneros de 

relógios, nem antecipar outros em lugar dos que conheço. Desse modo, discorrerei 

acerca dos que a tradição nos legou e daqueles que os inventaram161. 

  

 Ainda sobre essa mesma afirmação, temos em Blánquez: 

 

Se deste método não falei com mais detalhe não é por ter sido precisamente 

negligente, mas sim por temor de ser molesto e pesado escrevendo em excesso. 

Direi somente por quem foram inventados as diversas espécies e formas de relógios, 

pois não posso agora descrever novas classes nem me parece ser bom fazer passar 

por mais invenções de outros; portanto vou dizer os que nos transmitiram as outras 

pessoas, e quem foram seus inventores162. 

                                                 
159 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 255. 
160 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Vitruvius/9*.html#7.7. 
161 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 213. 
162 Vitruvio, Los diez libros de arquitectura , pp. 245-6. 
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Podemos perceber nas três traduções acima citadas que Vitruvius não deseja se 

tornar repetitivo quanto à aplicação do seu analema. Independentemente do termo utilizado 

por Granger (restrição), por Katinsky (preguiça) ou por Blánquez (negligente) o fato é que 

Vitruvius não nos apresenta a aplicação do analema, mas apenas a construção e citações de 

aplicações. 

 Ainda, na mesma afirmação, destaca-se o fato de Vitruvius não deseja inventar 

novas espécies de relógios solares. Como podemos perceber nas três traduções acima 

citadas, temos em: 

 

− Granger: "Por eu não poder agora inventar novas espécies”; 

− Katinsky: "Tampouco posso inventar agora novos gêneros de relógios”; 

− Blánquez: "pois não posso agora descrever novas classes”. 

 

 O texto em latim, apresentado por Granger “Neque enim ninc nova genera invenire 

possum”163, que pode ser traduzido como “E de fato no momento presente não posso 

inventar novas espécies”. A análise dessa afirmação seja qual for a tradução dada, nos 

submete a entender que Vitruvius não inventou uma nova espécie de relógio de Sol se 

comparado com os que já haviam sido inventados e sim apenas explicou como construir um 

analema que servirá de base para construções de diversos tipos conhecidos de relógios 

solares. 

Após Vitruvius ter relatado uma relação de relógios solares e apresentado seus 

autores, o arquiteto romano nos afirma que “ainda quanto a esses gêneros, muitos deixaram 

escritos a respeito de como construir relógios viajantes ou portáteis. Poder-se-ão descobrir-

se em seus livros, caso queira, cartas solares, contanto que se conheça a construção dos 

analemas”164. 

Chama atenção nessa afirmação que o analema de Vitruvius é base de construção 

para outros tipos de relógios solares. A questão é saber como construir seu analema que é 

base de construção para esses tipos de relógios solares e ainda, como construir os demais 

exemplares tendo como ponto de partida seu analema ou então, pelo menos um exemplar 

do relógio solar citado por Vitruvius, para não ser “prolixo” como o próprio Vitruvius cita. 

                                                 
163 Vitruvius, Vitruvius on Architecture , p. 254. 
164 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 214. 
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Jean Evans165 deixa claro que Gustav Bilfinger publicou em 1886, em sua obra Die 

Zeitmesser der antiken Völker, a construção do relógio solar plano horizontal tendo como 

ponto de partida o analema de Vitruvius. Evans afirma ainda que esse relógio é reportado 

com “muita explanação” por Soubiran em 1969. De fato, nos comentários realizados por 

Soubiran acerca da construção do analema de Vitruvius, percebe-se a inserção detalhada da 

construção de Bilfinger, utilizando o analema para traçar um relógio plano horizontal166. 

Evans alerta ainda, na mesma nota referente a Bilfinger, que Joseph Drecker em 1925, em 

sua obra Die Theorie der Sonnenuhren, aplicou o analema de Vitruvius para uma variedade 

de relógios planos e cilíndricos167. 

Gibbs acrescenta a informação apresentada por Evans quando afirma que nas 

páginas 28 a 37 da sua obra, Bilfinger “mostra como o analema deve ser usado para 

construção de um relógio de Sol esférico e horizontal”168. Percebe-se que Bilfinger 

demonstra como aplicar o analema de Vitruvius para dois tipos de relógios solares e não 

apenas um, como mencionado por Evans. Além disso, em concordância com Evans, Gibbs 

esclarece que na obra de Drecker, esse autor “aplica o analema para a construção de vários 

relógios solares de superfícies planas e cilíndricas”169. 

De acordo com a classificação apresentada no catálogo de relógios solares de 

Gibbs170, eles são divididos em quatro principais categorias, a saber: relógios solares 

esféricos; cônicos; planos; e cilíndricos. Pode-se perceber que as aplicações conhecidas até 

a presente data do analema de Vitruvius são para os relógios solares planos, cilíndricos e 

esféricos. O relógio solar horizontal apresentado por Bilfinger é considerado por Gibbs 

como uma variante do relógio solar plano. Portanto, a única aplicação do analema de 

Vitruvius que até o presente momento não foi verificada, de acordo com a classificação do 

catálogo de Gibbs, é o relógio solar cônico. 

 De certo, pode ser que o analema de Vitruvius seja aplicado em outros tipos e 

variantes de relógios solares que ele mesmo tenha citado no capítulo VIII do livro IX verso 

1, os quais serão apresentados neste capítulo. Porém, as únicas referências encontradas 

nesta pesquisa sobre a aplicação do analema vitruviano apontam somente para Bilfinger e 

                                                 
165 Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, p. 456. 
166 Soubiran, “Commentaire”, p. 234. 
167 Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, p. 456. 
168 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 107. 
169 Ibid., pp. 107-8. 
170 Ibid., pp. 12-58. 
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Drecker com suas demonstrações para os relógios solares planos, esféricos e cilíndricos 

com suas variações. 

Assim, será parte desse capítulo analisar os relógios solares citados por Vitruvius 

descritos pelo próprio autor no capítulo VIII do livro IX verso 1 e os relógios romanos e 

gregos presentes nos museus e catalogados de acordo com Gibbs171. 

 

2.1. OS RELÓGIOS SOLARES ANTES DE VITRUVIUS 

 

 No capítulo VIII do livro IX verso 1, de acordo com a tradução de Granger, 

Vitruvius nos indica que: 

 

Berosus o Caldeu nos diz ter inventado o relógio semicircular côncavo escavado 

num bloco quadrado de acordo com sua latitude; Aristarchus de Samos, a Tigela ou 

Hemisfério, assim como ele disse, também o Disco sobre o nível da superfície; o 

astrônomo Eudoxus ou como alguns dizem Apollonius, a Aranha; Scopinas de 

Siracusa, o Plinthium ou Cobertura, dos quais um exemplar está no Circus 

Flaminius; Parmenio, o Relógio para Consulta; Theodosius e Andrias, o Relógio 

para Todas as Latitudes; Patrocles, o Encaixe; Dionysodorus, o Cone; Apollonius, a 

Aljava. Das pessoas aqui descritas e muitas outras descobertas deixadas para trás, 

como a Aranha Cônica, o Cônico Coberto e o Antibóreo. Muitos também têm 

deixado instruções para construção de Relógios Suspensos para viagens. A partir 

desses trabalhos quem quiser poderá encontrar instruções, desde que ele 

compreenda o método de descrever o analema. 

 

Hemicyclium excavatum ex quadrato ad enclimaque succisum Berosus Chaldaeus 

dicitur invenisse. scaphen sive hemisphaerium Aristarchus Samius, idem etiam 

discum in planitia. arachnen Eudoxus astrologus, nonnulli dicunt Apollonium. 

plinthium sive lacunar, quod etiam in circo Flaminio est positum, Scopinas 

Syracusius, προς τα ιστορουµενα Parmenion, προς παν κλιµα Theodosius et 

Andreas, Patrocles pelecinum, Dionysodorus conum, Apollonius pharetram, aliaque 

genera et qui supra scripti sunt et alii plures inventa reliquerunt, uti conarachnen, 

                                                 
171 Ibid., pp. 119-417. 



 43

conicum plinthium, antiboreum. item ex his generibus viatoria pensilia uti fierent 

plures scripta reliquerunt. ex quorum libris si qui velit subiectiones invenire poterit, 

dummodo sciat analemmatos descriptiones172. 

 

 Nessa tradução do inglês para o português, foram utilizadas algumas palavras no seu 

sentido literal. Isso porque muitas das palavras mencionadas por Vitruvius para nomear os 

relógios solares são temas de estudos realizados por diversos pesquisadores. Gibbs nos 

aponta que “August Rode, Albert Rehm, E. Ardaillon, Hermann Diels, Joseph Drecker, 

Jean Soubiran, e, mais recentemente Derek J. de Solla Price, têm se esforçado para 

identificar os relógios preservados com os tipos que Vitruvius nomeia”173. 

 A seguir será realizada a análise dos tipos de relógios solares citados por Vitruvius, 

descritos no capítulo VIII do livro IX verso 1, discutindo acerca de cada um deles de 

acordo com as análises realizadas por Gibbs, Soubiran e Nicola Severino174 comparando 

com as traduções em português de Katinsky175 e espanhol de Blánquez176. Também serão 

comparadas as frases em latim apresentadas por Granger e suas devidas traduções. 

 

2.2. RELÓGIO DE BEROSUS O CALDEU 

 

 Na tabela 2 são apresentadas as frases utilizadas pelos autores em questão: 

 

Granger (latim) Granger (inglês) Katinsky (português) Blánquez (espanhol) 

Hemicyclium 

excavatum ex 

quadrato ad 

enclimaque 

succisum 

Semicircular dial 

hollowed out of a 

square block and cut 

according to the 

latitude 

Hemiciclo cavado a 

partir de um cubo e 

cortado segundo a 

inclinação do pólo 

Hemiciclo excavado en 

un cuadrado cortado de 

modo que esté inclinado 

siguiendo la inclinación 

del eje del mundo 

Tabela 2. Termos referentes ao relógio de Berosus. 

                                                 
172 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Vitruvius/9*.html#8.1. 
173 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 59. 
174 Nicola Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari. Dizionari di gnomonica. Disponível em: 
http://www.gnomonica.it/diziona.html, acessado em novembro 2007. 
175 Vitrúvio, Da arquitetura, pp. 213-4. 
176 Vitruvio, Los diez libros de arquitectura , p. 246. 
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 Conforme Gibbs, a frase em latim “Hemicyclium excavatum ex quadrato ad 

enclimaque succisum” se refere “a um relógio esférico com obliqüidade da face frontal 

apontada de acordo com a latitude do local”177. Esse tipo de relógio está presente na 

catalogação realizada por Gibbs, apresentados nas figuras 1 e 2. 

 

 

Figuras 1. Relógio esférico de Pompéia, Itália. 

(figura apresentada por Gibbs, op. cit., p. 137) 

 

 

Figuras 2. Relógio esférico de Pompéia, Itália. 

(figura apresentada por Gibbs, ibid, p. 145) 

 

                                                 
177 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 59. 
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Esses e todos os outros relógios solares esféricos citados como exemplo por Gibbs 

no seu catálogo, semelhantes ao relógio de Berosus o Caldeu não possuem data. Porém, 

Gibbs afirma que Berosus o Caldeu era um astrônomo babilônico que viveu na ilha grega 

de Cos, no ano 270 a.C.178, indicando que esse tipo de relógio era conhecido nessa época. 

De acordo com Severino, no seu Dizionario di Gnomonica, a palavra Hemiciclo 

fora atribuída por Berosus o Caldeu no século III a.C., sendo esse um relógio cavado semi-

esférico num cubo formando um ângulo de acordo com a latitude179. Porém, a presente 

afirmação não pode ser apresentada com segurança pois, como indica Soubiran, nos seus 

comentários do Livro IX, a palavra hemicyclium apresenta uma grande dificuldade de 

interpretação entre os estudiosos, podendo ser interpretada como semi-esfera, semi-cilindro 

ou uma secção semi-circular180. Mas esse fato não se apresenta tão complexo quando é 

analisada a forma do relógio de Berosus que cada autor se refere. Gibbs deixa claro quando 

ilustra o que chama de “relógio esférico” (figuras 1 e 2). Granger cita apenas “Relógio 

Semicircular Côncavo”, não apresentando ilustração ou qualquer explicação, assim como 

Katinsky e Blánquez, mencionando apenas o termo “Hemiciclo”. Severino explica de 

forma  mais clara o termo “Hemiciclo”, sendo conforme o autor um relógio cavado semi-

esférico181, porém não ilustra esse tipo de relógio. 

Numa primeira leitura, fica claro que o Hemiciclo citado por Severino não condiz 

com Katinsky e Blánquez se considerarmos as figuras 3 e 4 e seus respectivos nomes 

atribuídos por Robert Newton Mayall e Margaret Walton Mayall182. 

 

                                                 
178 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 60. 
179 Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari. Dizionari di gnomonica, 
http://www.gnomonica.it/diziona.html. 
180 Soubiran, “Commentaire”, p. 240-1. 
181 Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari. Dizionari di gnomonica, 
http://www.gnomonica.it/diziona.html. 
182 Margaret Walton Mayall & Robert Newton Mayall, Sundials: their construction and use. New York: 
Dover publications, 1994, pp.8-9. 
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Figura 3. Relógio Hemisfério por Mayall. 

(figura apresentada por Mayall, op. cit., p. 7) 

 

 

Figura 4. Relógio Hemiciclo por Mayall. 

(figura apresentada por Mayall, ibid, p. 9) 

 

Para Mayall a figura 3 representa o “hemispherium” e a figura 4 o “hemicyclium”. 

Conforme o autor, ambos são atribuídos a Berosus, o “que causa uma diferença de opiniões 

a respeito do inventor desses dois relógios”183. 

No artigo Sundials in Cetius Faventinus, Philip Pattenden realiza uma análise da 

obra de Gibbs comparando-a com o capítulo 29 da obra De Diversis Fabricis 

Architectonicae de Cetius Faventinus. Após analisar o texto de Faventinus sobre o 

hemicyclium, Pattenden afirma que “o relógio chamado de hemicyclion é construído a partir 

                                                 
183 Mayall, Sundials: their construction and use, p. 9. 
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de um simples bloco de pedra de mármore ou outros similares” 184. A construção do 

hemicyclium, conforme Pattenden,  se assemelha com a figura 3, iniciando-a com a 

marcação de um círculo sobre o bloco para depois obter uma figura semi-esférica dentro 

desse bloco. 

Com o exposto, pode-se verificar que: 

 

a) Comparando a figura 4 de Mayall com as figuras 1 e 2 dadas por Gibbs, percebe-se que 

se trata do mesmo tipo de relógio solar, porém com nomes diferentes. Para Gibbs esse é 

o “relógio esférico”, enquanto para Mayall esse é o “hemicyclium”; 

b) A descrição de Severino concorda com o relógio da figura 4 apresentada por Mayall e, 

portanto, com Gibbs das figuras 1 e 2, quando atribuído o nome de esférico para o 

relógio da figura 3 de Mayall, onde esse autor atribuiu o nome de “hemispherium”. Ou 

seja, se relógio esférico (figura 3) pode ser dividido em duas partes, temos por 

conclusão o semi-esférico, como descrito por Severino e ilustrado na figura 4; 

c) Se Blánquez e Katinsky utilizam o termo “hemiciclo” e Mayall ilustra o “hemicyclium” 

na figura 4, considerando a representação de Mayall como correta, logo Blánquez e 

Katinsky concordam com a forma do relógio descrita por Gibbs e Severino. 

 

2.3. RELÓGIO DE ARISTARCHUS DE SAMOS 

 

Na tabela 3 são apresentadas as frases utilizadas pelos autores em análise: 

 

Granger (latim) Granger (inglês) Katinsky (português) Blánquez 

(espanhol) 

Scaphen sive 

hemisphaerium 

dicitur (...) discum in 

planitia. 

Bowl or Hemisphere, 

as it is said, also the 

Disk on a level 

surface. 

quadrante solar côncavo 

ou hemisférico, assim 

como a do quadrante 

solar plano. 

Hemisferio (...) el 

disco colocado 

sobre um plano. 

Tabela 3. Termos referentes ao relógio de Aristarchus. 

 

                                                 
184 Philip Pattenden, “Sundials in Cetius Faventinus”. The Classical Quarterly, 29 (1, 1979): 203-212, na p. 
207. 
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 Percebe-se que o termo “Hemisfério” é comum nas traduções utilizadas. Porém, na 

tradução em inglês de Granger existe a inserção da palavra “Bowl”, onde Katinsky refere-

se ao “quadrante solar côncavo”. Traduzindo em português a palavra “Bowl” dado por 

Granger, a palavra mais próxima será “Tigela”, dando a idéia da forma do relógio solar de 

Aristarchus. 

 Para Gibbs, “o hemisphaerium or scaphe parece ser uma referência de um relógio 

de Sol com uma superfície hemisférica”185. No seu catálogo a autora insere seis modelos 

como exemplos referentes a esse relógio solar de Aristarchus, atribuindo a ele a invenção 

desse tipo de relógio186. Entre esses podemos observar na figura 5, o Relógio Hemisférico, 

encontrado em Via Palombara em 1805187. Gibbs apresenta a figura triangular contida 

nesse relógio como sendo uma representação do aumento da luz do dia para o solstício de 

inverno e solstício de verão, além da figura do menaeus descrita por Vitruvius, na sua 

construção do seu relógio solar188.  

 

 

Figura 5. Relógio Hemisférico. 

(figura apresentada por Gibbs, op. cit., p. 188) 

 

 Para Soubiran o termo “hemisphaerium”, é um termo adquirido do grego raramente 

utilizado no latim da época que descreve, incertamente, a forma do relógio ao qual se 

aplica. Isso porque, para Soubiran o termo grego “σχαϕη”, ou ainda, latino “scaphen”, 

designa “todo objeto cavado dentro de um bloco”189. Mesmo assim para Soubiran, em 

                                                 
185 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 60. 
186 Ibid. 
187 Ibid., p. 183. 
188 Em Granger, encontra-se a construção no livro IX, capítulo VII, verso 6. 
189 Soubiran, “Commentaire”, p. 242. 



 49

concordância com Gibbs, o relógio solar mencionado por Vitruvius é creditado a 

Aristarchus é cavado num bloco partido ao meio e não cavado num bloco, dando a idéia de 

uma “Tigela” como proposto por Granger e que pode ser observado na figura 3, descrito 

por Mayall como “hemispherium”. 

 Para Gibbs, os relógios hemisféricos e esféricos são da mesma família. Pode-se 

comprovar esse fato quando analisado suas classificações de relógios solares, onde a autora 

insere os relógios hemisféricos e esféricos no mesmo capítulo190 e catalogação191, onde 

nomeia o relógio hemisférico de esférico variante. Assim, para Katinsky e Blánquez, se 

considerada a figura 3 de Mayall e o termo “esférico variante” de Gibbs como sendo um 

relógio hemisférico, verifica-se então que esses dois autores concordam com os termos 

“Bowl” e “Hemisphere” dado por Granger. Além disso, pode-se inferir que Katinsky e 

Blánquez discordam da forma apresentada por Soubiran e Gibbs e concordam que esse 

relógio de Aristarchus possui a forma apresentada na figura 3. 

 Ainda sobre Aristarchus, Vitruvius menciona outro tipo de relógio de Sol, dado na 

tradução inglesa de Granger como “o disco sobre o nível de uma superfície”, na tradução 

em português de Katinsky o “quadrante solar plano” e na espanhola de Blánquez, “um 

disco colocado sobre um plano”. Para Gibbs, o termo “discum in planitia”, citado por 

Vitruvius, está geralmente de acordo com o termo referido para um relógio em uma 

planície recebendo sombra na sua superfície192. Essa referência, conforme Soubiran está 

associada à “observação da sombra projetada por uma estaca vertical (gnômon) sobre uma 

superfície plana”193, enquanto que para Severino “se trata possivelmente de um clássico 

relógio de sol horizontal, exatamente colocado sobre um plano (disco sobre plano) paralelo 

ao horizonte”194. 

Gibbs apresenta dois exemplos de relógios solares como representantes do discus 

desenhados por Aristarchus. Ambos os relógios “verticais planos”195, como descrito por 

Gibs não possuem data, porém podem ser observados nas figuras 6 e 7. O relógio vertical 

                                                 
190 Gibbs, Greek and Roman Sundials, pp. 12-30. 
191 Gibbs, Greek and Roman Sundials, pp. 122-218. 
192 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 60. 
193 Soubiran, “Commentaire”, p. 247. 
194 Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari. Dizionari di gnomonica, 
http://www.gnomonica.it/diziona.html. 
195 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 366. 
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plano da figura 6 foi encontrado na ilha de Delos próximo do Templo de Apollo196. Sobre o 

relógio vertical da figura 7, onde é apresentado o lado oeste, não é mencionado o local da 

sua descoberta197. 

 

  
 

Figuras 6. Ilustração do relógio vertical plano, conforme descrito por Gibbs. 

(Gibbs, op. cit., p. 367) 

 

 

Figura 7. Foto do relógio vertical plano, conforme descrito por Gibbs. 

(Gibbs, ibid, p. 367) 

 

 Dessa forma, as traduções de Granger, Katinsky e Blánquez condizem com o termo 

“discum in planitia”, se referindo a “um disco colocado sobre um plano”, conforme 

                                                 
196 Ibid., p. 354. 
197 Ibid., pp. 365-6. 
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apresentado nas figuras 6 e 7, que não deixa de ser um relógio vertical plano, conforme 

Severino nos aponta. 

 

2.4. A “ARANHA” DE EUDOXUS (APOLLONIUS)  

 

As traduções dadas para descrever a palavra “arachnen” são semelhantes em 

Granger, Katinsky e Blánquez. Na tabela 4 são apresentadas as palavras utilizadas pelos 

autores em análise e seu termo em latim. 

 

Granger (latim) Granger (inglês) Katinsky (português) Blánquez (espanhol) 

arachnen Spider aranha araña 

Tabela 4. Termos referentes ao relógio de Eudoxus (Apollonius). 

 

 Gibbs afirma que muitos comentaristas de Vitruvius se referem às palavras 

“arachnen” ou “conarachnen” como sendo uma “rede de linhas de horas e curvas de dias 

sobre uma face do relógio, em particular, sobre a sombra recebida na sua superfície”198. 

Completa ainda que esse termo deriva da palavra grega “αραχνη”, semelhante a “ rede da 

aranha”, sendo esse o melhor termo apropriado, em concordância com as traduções aqui 

analisadas. Soubiran aponta o significado desse termo como sendo um “instrumento 

provido de uma rede de linhas”199. Informa ainda que autores como Choisy, Diels, Ideler, 

Kauffmann, Kubitschek, Hultsch, Nau, Rehm e Tannery confirmam que Vitruvius se refere 

sobre um relógio nomeado como “conarachnen”, onde evidências apontam que o primeiro 

termo da composição da palavra indica a forma de uma superfície receptiva, como sendo 

uma segunda sugestão da aparência de rede de linhas. Percebe-se dessa forma que muitos 

autores concordam que a palavra indica uma rede de linhas, onde é apresentada como 

suporte para construção dos relógios solares, servindo de base para determinação das horas 

e dias. 

 Na figura 8, fornecida por Soubiran200, é apresentada essa rede. 

                                                 
198 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 60. 
199 Soubiran, “Commentaire”, p. 248. 
200 Soubiran, “Commentaire”, p. 250. 
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Figura 8. Aranha. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 250) 

 

2.5. RELÓGIO DE SCOPINAS DE SIRACUSA 

 

Para o relógio de Scopinas de Siracusa, Vitruvius menciona o termo “plinthium sive 

lacunar” que pode ser conferido nas traduções apresentadas na tabela 5, como:  

 

Granger (latim) Granger (inglês) Katinsky (português) Blánquez (espanhol) 

plinthium sive 

lacunar 

Plinthium or Ceiling quadrante lacunar cuadrante con figuras 

de todos los dioses 

(plinito o lacunario) 

Tabela 5. Termos referentes ao relógio de Scopinas de Siracusa. 

 

 Conforme Severino a palavra “plinthium” indica “um provável relógio solar, ou um 

conjunto de relógios solares  cavados sobre um paralelepípedo de mármore, lembrando um 

plinto201, no qual possui uma face”202. Complementa ainda que nessa peça quadrangular 

que serve de base a uma coluna ou pedestal (plinto) os relógios solares poderiam estar 

escavados dando então significado a palavra “sive lacunar”. Porém, não é especificado que 

tipo de relógio solar está sendo atribuído a Scopinas de Siracusa. 
                                                 
201 Peça quadrangular que serve de base a uma coluna ou pedestal. 
202 Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari. Dizionari di gnomonica, 
http://www.gnomonica.it/diziona.html. 
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 A tradução da palavra “Ceiling” apresentada por Granger é “telhado, teto ou 

cobertura”, não faz muito sentido para descrever um relógio de Sol. Porém, Gibbs esclarece 

que: 

 

é verdade que o termo lacunar poderia significar “ceiling” e Vitruvius atribui o 

relógio desse nome para o inventor Scopinas de Siracusa. O relógio de Scopinas é 

então chamado de plinthium (ou possivelmente panthium), um outro nome que deve 

ser sugerido a um relógio para o tipo cobertura203. 

 

 Gibbs levanta uma hipótese sobre esse tipo de relógio de Sol:  

 

Não temos nenhuma evidência se Vitruvius estava familiarizado com o tipo de 

relógio cônico de cobertura (...) é  possível, de qualquer forma, que ele tenha feito 

menção do seu nome na lista de diversos relógios, mencionando um conicum 

plinthium, sem especificar o inventor. Se, como eu sugeri, o termo plinthium refere-

se a um relógio esférico de cobertura, então o conicum plinthium parece 

naturalmente se referir ao cone de cobertura204.  

 

 Dessa forma, percebe-se que Gibbs está em concordância com Granger, por afirmar 

que: “De fato Granger traduz a frase ‘conical ceiling’ na edição Loeb Classical Library de 

De architectura” 205. Porém, na tradução de Granger em inglês não é dada a menção da 

palavra “conical”, apenas “ceiling”. 

 Gibbs apresenta ainda uma ilustração detalhada sobre como seria esse relógio 

(figura 9). 

 

                                                 
203 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 61. 
204 Ibid., p. 63. 
205 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 63. 
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Figura 9. Relógio de cobertura. 

(figura apresentada por Gibbs, op. cit., p. 38) 

  

Segundo o próprio Granger comenta que o “prof. Granger acredita que panthium de 

H206 está correto, sendo esse entendido como o Panteão de Roma, e sendo esse um ótimo 

relógio de Sol, que não é creditado”207. 

 Temos portanto, uma discordância de termos empregado por Gibbs atribuído a 

Granger no que se refere a palavra “conical”. Porém, sendo ela utilizada ou não, o fato é 

que tanto para Granger como para Gibbs a referência do tipo de “relógio cônico de 

cobertura” como posto por Gibbs pode ser atribuído ao Panteão de Roma, como afirmado 

por Granger. 

Ainda sobre o termo em latim plinthium, na nota realizada por Gibbs sobre essa 

referência,  “esse termo deriva da palavra grega πλινθοs que geralmente se refere a um 

bloco quadrangular de pedra”. Gibbs afirma ainda que: 

 

[...] duas inscrições, ambas datadas do século quarto antes de Cristo, apresentam o 

termo como uma possível referência a uma chapa metálica fixada a um limiar. 

Provavelmente a cobertura do relógio esférico era designada por um termo técnico 

para a chapa de metal inserida no topo da superfície208. 

  
                                                 
206 H é a referência dada a tradução do manuscrito Harleian MS. 2767. 
207 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 254 (ver nota). 
208 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 103. 



 55

 Mas, como afirma Soubiran, a terminologia de Vitruvius causa divergências de 

interpretações209. Como indica Vitruvius, o Plinthium ou Cobertura possui um exemplar no 

Circus Flaminius. A gravura Romanae Magnitudinis Monumenta (figura 10) que foi 

produzido em Roma por Domenico Rossi Santi Pietro e Bártoli em 1699210, ilustra o Circus 

Flaminius. 

 

 

Figura 10. Circus Flaminius por Domenico Rossi Santi Pietro e Bártoli. 

 

 Percebendo que o Circus Flaminius é uma arena aberta sem cobertura, com um 

monumento central lembrando um gnomon, Soubiran comenta que “A. Rehm pensa que 

plinthium é uma analogia ao discus in planitia211 [...] esse instrumento instalado dentro de 

um local público de grande dimensão, podendo ser visível de longe, é portanto 

caracterizado por uma superfície receptora plana e vertical”212. Ou seja, Ahlbeck-Rehm 

acredita que se trata de um relógio de Sol horizontal. 

                                                 
209 Soubiran, “Commentaire”, p. 252. 
210 Peter Mc Connel, Fine rare prints – Classical. Disponível em: 
http://www.finerareprints.com/classical/bartoli/vol_classical_bartoli_3530.htm, acessado em novembro 2007. 
211 O termo em latim “discus in planitia” pode ser traduzida como “disco sobre uma superfície plana”. 
212 Soubiran, “Commentaire”, p. 252. 
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 Sobre a questão de que esse tipo de relógio de Sol poderia ter alguma relação com a 

“Cobertura” sugerida por Granger e Gibbs, Soubiran tem sua opinião formada quando 

expõe que: “Choisy acredita que plinthium é uma superfície horizontal, a tradução por 

‘relógio coberto’ não sendo muito convincente”213. 

 Por fim, Soubiran apresenta ainda a hipótese de Ebert, quanto sua comparação do 

termo utilizado por Vitruvius, no latim para com o grego, assim como fez Gibbs no início 

de sua análise.  Para esse autor, a palavra que se assemelha a plinthium em grego, também é 

πλινθιον, que significa de fato, “todo o objeto na forma de tijolo, paralelepípedo liso ou 

oco”214. 

  Na tradução espanhola dado por Blánquez, quando utilizado o termo “cuadrante 

con figuras de todos los dioses (plinito o lacunario)”, pode ser uma referência à palavra 

grega, Πανθεον, que significa “o templo de todos os deuses”, como sendo uma analogia ao 

Panteão de Roma. Tanto em Blánquez como em Katinsky vemos a menção das palavras 

“quadrante” e “lacunar”. O termo quadrante se refere à forma genérica de relógios 

solares215 e, conforme o dicionário de Ernesto Faria, na tradução do latim a palavra 

“ lacünar” significa: “painel num teto, com divisões ou compartimentos, teto com 

molduras” 216. 

 Tendo, exposto todas essas opiniões referente ao tipo de relógio de Sol de Scopinas 

de Siracusa, não é possível chegar a uma conclusão sobre a qual relógio de Sol Vitruvius se 

refere. O que se pode afirmar é que existem quatro hipóteses, sendo elas apoiadas pelos 

seguintes autores: 

 

a) Relógio solar cavado sobre um paralelepípedo: Severino e Ebert; 

b) Relógio solar esférico de cobertura: Gibbs e Granger; 

c) Relógio solar de cobertura: Blánquez e Katinsky; 

d) Relógio solar horizontal plano: Soubiran, Rehm e Choisy. 

  

 

                                                 
213 Ibid. 
214 Ibid., p. 253. 
215 Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari. Dizionari di gnomonica, 
http://www.gnomonica.it/diziona.html. 
216 Ernesto Faria, “lacünar”. In: Dicionário escolar latino-português, 2a ed. Rio de Janeiro: Ministério da 
educação e cultura, 1956, p. 525. 
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2.6. RELÓGIO DE PARMENION  

 

Na tabela 6 podemos observar os termos utilizados pelos autores em análise, 

referente ao relógio de Parmenion: 

 

Granger (latim) Granger (inglês) Katinsky (português) Blánquez (espanhol) 

pros ta 

historumena 

Dial for 

Consultation 

quadrante 

προσ τα ιστορυµενα 

cuadrante que marca las 

horas correspondientes a 

los lugares célebres 

Tabela 6. Termos referentes ao relógio de Parmenion. 

 

 Conforme Gibbs, “três tipos de relógios solares mencionados por Vitruvius têm 

tradicionalmente  sido considerados portáteis”217: 

 

- Relógio de Parmenion; 

- Relógio de Theodosius e Andrias; 

- Relógio viatoria. 

 

Em concordância com Derek John De Solla, citado por Gibbs no seu texto, o termo 

“pros ta historumena” pode ser identificado com um tipo de relógio consistido por um 

conjunto de chapas semelhante a um astrolábio.  

 Soubiran também concorda com a idéia desse relógio mencionado por Vitruvius ser 

portátil, adaptando-se às latitudes, por onde fora transportado218. Discordando 

completamente da hipótese “absurda”219 de Cesariano de que esse nome seria uma alusão 

ao Zodíaco com suas figuras pintadas no mostrador, acredita que a interpretação que reune 

por unanimidade os comentaristas (incluindo Blánquez e Granger) diz respeito aos 

“instrumentos utilizados para todas as latitudes ou, pelo menos, as mais importantes do 

mundo da Antigüidade”220. 

                                                 
217 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 63. 
218 Soubiran, “Commentaire”, p. 254. 
219 Conforme o autor expõe. Ibid. 
220 Ibid. 
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 Soubiran ilustra ainda como exemplo alguns dos relógios solares portáteis, sendo 

eles: 

 

- O relógio de viagem de Roma (figura 11)221; 

- O relógio de Crêt-Châtelard (figura 12)222. 

 

 

Figura 11. Relógio de viagem de Roma. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 255) 

 

 

Figura 12. Relógio de Crêt-Châtelard. 

(figura apresentada por Soubiran, ibid, p. 255) 

 

                                                 
221 Soubiran, “Commentaire”, p. 255. 
222 Ibid. 



 59

Severino concorda, em partes, com Soubiran sobre a questão da referência do 

relógio de Parmenion ser um relógio de Sol portátil. Porém, como vimos, para Soubiran 

esse relógio pode ser adaptado para as latitudes por onde fora transportado, enquanto que, 

para Severino, provavelmente, esse tipo de relógio é “portátil local, adequado para uma só 

latitude”223. 

Complementa ainda Severino que “as hipóteses acerca da forma em questão desse 

relógio predominam a favor de ser um anel circular com uma caixa redonda, do tipo 

descrito por P. Angelo Secchi”. Conforme Severino: 

 

Trata-se de um tipo de um relógio solar já em uso no tempo de Vitruvius (I a.C.). 

Tem a forma particular de um anel no qual seu interior está traçado as horas.  Há 

vários tipos de relógio anel. Temos uma descrição do Padre Angelo Secchi referente 

a um relógio de anel com um "buraco gnomonico" que remonta a 189 d.C. Mas essa 

ferramenta tem a particularidade única de que o traçado horário não é sobre a 

superfície interna do anel, mas sobre um fundo que fecha o anel fazendo uma caixa 

redonda224. 

  

Complementa Severino ainda que “o ´anel astronômico` real era conhecido no 

Renascimento, pelo matemática Gemma Frisio”, e que “este relógio pode ser local ou 

universal, se você adicionar uma haste para a regular a latitude”. 

 Conforme Michael Wright225, até o presente momento foram listados oito relógios 

de Sol portáteis, dos quais cinco contêm inscrições gregas e outros três em latim. Continua 

ainda que “os exemplares gregos incluem parte do relógio de Sol de um instrumento 

composto que poderia ser denominado o Calendário-Relógio Solar Bizantino”. Os relógios 

portáteis descritos por Wright, podem ser classificados em dois sub-tipos. Wright aponta 

que “a diferença existente de qualquer forma não afeta o princípio de construção ou 

maneira com que o relógio é definido ou usado”. 

                                                 
223 Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari. Dizionari di gnomonica, 
http://www.gnomonica.it/diziona.html. 
224 Ibid. 
225 M. T. Wright, “Greek and Roman portable sundials. An ancient essay in approximation”. Archive for 
history of exact sciences, 55 (2, 2000): 177-187, na p. 177. 
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 Uma vez que as diferenças entre esses dois sub-tipos de relógios solares portáteis 

não afetam o princípio de construção, para ilustrar esse relógio de sol, Wright insere uma 

figura detalhando as peças para construção (figura 13). 

 

 

Figura 13. Relógio portátil. 

(figura apresentada por Wright, op. cit., p. 179) 

 

Com o exposto, podemos perceber que a afirmação de Severino sobre o relógio de 

Parmenion ser um relógio de Sol portátil na forma de anel não é citada por Gibbs, Granger, 

Soubiran e Wright. Considerando a afirmação de Wright, quando é dito que os dois sub-

tipos de relógios solares portáteis não diferem na sua construção e, ainda, comparando a 

figura apresentada por esse autor (figura 13) com as figuras dadas por Soubiran (figuras 11 

e 12) e com a afirmação de Gibbs em concordância com Solla, podemos concluir que a 

hipótese levantada por Severino não está de acordo com os demais autores, predominando 

assim, a proposta de que o relógio solar portátil de Parmenion descrito por Vitruvius segue 

os tipos apresentados por Soubiran e Wright, sendo utilizado em determinadas latitudes. 
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2.7. RELÓGIO DE THEODOSIUS E ANDRIAS 

 

A Theodosius e Andrias é atribuído o segundo relógio portátil. Na tabela 7 podemos 

observar os termos utilizados pelos autores em análise: 

 

Granger (latim) Granger (inglês) Katinsky (português) Blánquez (espanhol) 

pros pan clima Dial for All Latitudes quadrante 

προζ παν κλιµα 

cuadrante para todas 

las latitudes 

Tabela 7. Termos referentes ao relógio de Theodosius e Andrias. 

 

 Apresentado por Severino, a transliteração da palavra grega, “pros pan klima”, se 

refere ao “primeiro relógio solar portátil universal”, não se tendo certeza da forma desse 

instrumento226.  

 Para Gibbs o termo “pros pan clima” sugere um tipo de relógio que permite 

contínuas variações de latitudes227. Vemos a mesma concordância para Granger e 

Blánquez. 

Comparando com o relógio descrito no item 2.6., o relógio de Parmenion, Soubiran 

afirma que autores como Bilfinger, Rehm e Diels, concordam que προζ παν κλιµα é um 

relógio bastante similar, no seu princípio, ao προσ τα ιστορουµενα, mas onde o âmbito 

de utilização do relógio προζ παν κλιµα seria mais amplo. Ao invés de ser construído para 

um certo número de latitudes, ele poderia se adaptar em todas, como seu próprio nome 

diz228. Em resumo, para esses autores citados por Soubiran, “as amostras descritas em 

ligação com o anterior modelo poderia também servir como exemplos disto: ele tinha 

apenas duas variantes de um mesmo princípio” 229. 

 Assim, podemos perceber que o relógio portátil de Parmenion 

(προσ τα ιστορουµενα) e Theodosius e Andrias (προζ παν κλιµα), conforme Soubiran, 

poderiam servir para todas as latitudes, sendo que o relógio de Parmenion teria sua 

utilização reduzida ao um certo número de latitudes, enquanto que o relógio de Theodosius 

                                                 
226 Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari. Dizionari di gnomonica, 
http://www.gnomonica.it/diziona.html. 
227 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 64. 
228 Soubiran, “Commentaire”, p. 256. 
229 Ibid. 
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e Andrias poderia ser utilizado em todas as latitudes. Contrariando a afirmação de Severino 

onde nos diz que o relógio de Parmenion  poderia ser utilizado para uma só latitude230. 

 Deve-se no entanto notar que a apalavra “clima”, na Antigüidade, não se referia a 

qualquer latitude e sim a sete faixas que compreendiam o mundo habitado231. Assim, “todos 

os climas” não é sinônimo de “todas as latitudes”. 

  

2.8. RELÓGIO DE PATROCLES 

 

Para as traduções em análise referente ao relógio de Patrocles, temos na tabela 8: 

 

Granger (latim) Granger (inglês) Katinsky 

(português) 

Blánquez (espanhol) 

pelecinum Dovetail pelicano cuadrante en forma 

de hacha 

Tabela 8. Termos referentes ao relógio de Patrocles. 

 

 Para Severino existem indícios que esse relógio pode ser do tipo pelignum, bem 

descrito nos manuscritos de Cetius Faventinus, apesar da incerteza sobre a forma desse 

instrumento. 

 É interessante observar as definições dadas por Severino sobre o relógio 

“pelecinum”, onde afirma que: 

 

Pelecinum é atribuído a Patrocles, que viveu no século III a.C. O Pelecinum é 

identificado como um velho relógio na forma de x. Infelizmente, ultimamente 

surgiram elementos decisivos para uma outra hipótese que proporciona um seguro 

erro de interpretação do termo pelos compiladores e escritores dos primeiros séculos 

da Era Comum. Muito provavelmente, o termo Pelecinum é a distorção do original 

termo Pelignum que emerge de um manuscrito do século IV atribuído a Cetius 

                                                 
230 Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari. Dizionari di gnomonica, 
http://www.gnomonica.it/diziona.html. 
231 Walmir Thomazi Cardoso, Conceitos e fontes do Tratado da esfera em forma de diálogo, atribuído a João 
de Castro. Dissertação de mestrado. São Paulo, Programa de Pós-Graduação em História da Ciência da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2004, pp. 245-64. 
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Faventino. O Pelecinum, para o qual não existe nenhum caso de qualquer 

confiabilidade, é uma invenção dos escribas232. 

 

E ainda: 

 

O termo Pelignum se tornou parte da história da Gnomonica há poucos anos e é 

identificado pela primeira vez com o relógio moldado em x que vemos na 

concepção do mosaico da "Villa di Treviri" conservado no Landesmuseum do autor 

do livro "Storia della Gnomonica", publicado em 1992. O Pelignum está bem 

descrito em um anônimo manuscrito atribuído a Cetius Faventino do quarto século. 

Ele consiste de duas placas em mármore com um estilete fincado no meio, na parte 

superior da união. Um dos lados serve para a manhã, o outro para a tarde233. 

 

Severino, apresenta ainda a figura de um relógio solar como sendo o modelo do 

relógio de Patrocles. Esse modelo pode ser observado na figura 14. 

 

 

Figura 14. Suposto modelo do relógio de Patrocles. 

(figura apresentada por Severino, op. cit., figura 17) 

 

                                                 
232 Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari. Dizionari di gnomonica, 
http://www.gnomonica.it/diziona.html. 
233 Ibid. 



 64

Porém, Gibbs e Soubiran não citam o relógio de Patrocles como sendo o relógio 

ilustrado na figura 14, mas sim um relógio solar horizontal. De acordo com Gibbs, “muitos 

peritos aplicam o termo pelecinum de Vitruvius a um relógio de Sol horizontal”234. Para 

exemplificar esse tipo de relógio a autora sugere a figura 15. 

 

 

 

Figura 15. Suposto modelo do relógio de Patrocles conforme Gibbs e Soubiran. 

(figura apresentada por Gibbs, op. cit., p. 39) 

 

 Após analisar o texto de Faventinus sobre o pelecinum, Pattenden afirma que “é 

evidente que Faventinus está falando de uma marcação horizontal quando descreve o 

pelecinum”  235. Todos os cálculos que envolvem essa marcação horizontal podem ser 

verificados na obra de Gibbs236. Continua Pattenden afirmando que a construção de 

Faventinus não pode ser descrita com detalhes, mas pode ser realizada. Dessa forma, 

Pattenden relata a construção do pelecinum com base das anotações de Gibbs e Faventinus, 

fornecendo uma ilustração semelhante da figura 15237. 

Soubiran é bem contundente quando afirma que “a natureza do pelecinum é 

altamente controversa”238. Apesar dessa controvérsia, para Soubiran a  etimologia é clara: 

“trata-se de um instrumento que evoca o contorno de um machado de ferro”. Porém ao 

mesmo tempo em que Soubiran esclarece que a etimologia é clara, por outro lado, tratando-

                                                 
234 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 64. 
235 Pattenden, “Sundials in Cetius Faventinus”, p. 206. 
236 Gibbs, Greek and Roman Sundials, pp. 41-2 e 79. 
237 Pattenden, “Sundials in Cetius Faventinus”, p. 209. 
238 Soubiran, “Commentaire”, p. 259. 



 65

se da palavra “machado” o autor indaga se essa referência diz-se respeito à sua forma ou 

suas linhas horárias239. 

 Referente à afirmação de Severino sobre que, provavelmente, "o termo Pelecinum é 

a distorção do original termo Pelignum que emerge de um manuscrito do século IV 

atribuído a Cetius Faventino”240, Soubiran se refere a essa distorção como uma “descrição 

pormenorizada” e "extremamente obscura"241. Souriban nos alerta ainda que, para Choisy, 

de acordo com Cetius Faventinus, o relógio de Theodosius e Andrias (προζ παν κλιµα) é 

um relógio chamado de “pelecinum” 242, em oposição aos diversos autores sobre o relógio 

de Theodosius e Andrias (προζ παν κλιµα) ser similar ao de  Parmenion 

(προσ τα ιστορουµενα). 

 Com a proposta de que o relógio de Patrocles é um relógio solar plano horizontal, 

Soubiran apresenta as propostas de Diels e Kubitschek que vêem o “pelecinum como uma 

simples marcação no plano horizontal equipado com um gnômon vertical”243. Soubiran 

afirma que a: 

 

[...] construção das curvas das sombras e das linhas horárias da superfície receptora, 

encontrada por G. Bilfinger a partir do analema vitruviano, cria uma ou duas figuras 

hiperbólicas de curvaturas opostas lembrando a forma de uma machado com dupla 

afiação do qual o cabo seria uma representação da meridiana244. 

 

 Com esse pensamento, de que Vitruvius utiliza o termo “pelecinum” para descrever 

um relógio solar plano horizontal, Soubiran insere na sua obra quatro figuras, onde três 

delas recebem o termo “pelecinum” e apenas uma a menção de “relógio horizontal”. Porém, 

todas essas figuras representam um relógio solar plano horizontal. As figuras 16, 17, 18 e 

19 ilustram esses relógios  e suas respectivas menções utilizadas por Soubiran. 

                                                 
239 Ibid. 
240 Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari. Dizionari di gnomonica, 
http://www.gnomonica.it/diziona.html. 
241 Soubiran, “Commentaire”, p. 259. 
242 Ibid. 
243 Ibid. 
244 Soubiran, “Commentaire”, p. 259. 
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Figura 16. Pelecinum de Délos 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 259) 

 

 

Figura 17. Pelecinum de Pompéia. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 259) 

 

  

Figura 18. Pelecinum de Euporus em Aquiléia. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 259) 
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 Figura 19. Relógio horizontal de Roma. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 259) 

 

Tanto para Blánquez como para Katinsky, o relógio de Sol de Patrocles possui uma 

forma de machado. Mais especificamente, na suas notas, Katinsky define como sendo 

“quadrante em forma de lâmina de machado”245. Porém, não podemos afirmar se essa 

“forma de machado” concorda com os pensamentos de Severino, Choisy ou Cetius 

Faventinus ou se é uma referência aos pensamentos de  Soubiran, Diels, Kubitschek, 

Bilfinger, Diels e Rehm. 

 

2.9. RELÓGIO DE DIONYSODORUS 

 

As traduções em análise referente ao relógio solar de Dionysodorus, podem ser 

observadas na tabela 9: 

 

Granger (latim) Granger (inglês) Katinsky (português) Blánquez (espanhol) 

conum Cone quadrante cônico cono 

Tabela 9. Termos referentes ao relógio de Dionysodorus. 

 

 Conforme Gibbs, o relógio conus citado por Vitruvius pode “certamente ser 

identificado com o relógio cônico”246. Gibbs insere uma ilustração referente a esse relógio 

(figura 20). 

 

                                                 
245 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 213. 
246 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 62. 
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 Figura 20. Relógio conus. 

(figura apresentada por Gibbs, op. cit., p. 31) 

 

 Alguns estudiosos atribuem esse relógio a Dionysodorus o matemático de Canus, 

enquanto outros a Dionysodorus o geógrafo de Melos. Soubiran, por exemplo, indica a 

matemática como estudo principal de Dionysodorus247. Fato é que a atribuição do título de 

matemático de Canus, conforme Gibbs, “no final do século terceiro antes de Cristo está 

muito relacionado com a data que antecede o conhecido relógio solar, 3049G do 

catálogo”248. Esse relógio catalogado por Gibbs foi encontrado em 1873 em Heraclea ad 

Latmum na Turquia e se apresenta exposto no Museu de Louvre na França249, intitulado 

como Relógio de Apollonius para Heracleia250. Podemos observar na figura 21 esse relógio 

solar. 

 

 

Figura 21. Relógio cônico de Apollonius para Heracleia. 

(figura apresentada no Museu do Louvre) 

                                                 
247 Soubiran, “Commentaire”, p. 261. 
248 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 62. 
249 MUSÉE LOUVRE, Atlas the database of the exhibited works of art. Disponível em: 
http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=sal_frame&idSalle=167, acessado em novembro 2007.  
250 Soubiran, “Commentaire”, p. 264. 
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Gibbs afirma que a época vivida por Dionysodorus era um tempo “onde cones e 

segmentos de cones eram objetos de contínuos estudos”251. 

 Soubiran também interpreta o relógio solar de Dionysodorus como sendo um 

relógio cônico e afirma que é “evidente que o instrumento assim designado se caracteriza 

por uma superfície receptora de forma cônica”252. 

 Todos os autores analisados, como Gibbs, Soubiran, Granger, Katinsky e Blánquez 

concordam que o relógio solar de Dionysodorus é um relógio solar cônico. 

 

2.10. RELÓGIO DE APOLLONIUS  

 

Podemos observar na tabela 10 as traduções dadas referente ao relógio de 

Apollonius: 

 

Granger (latim) Granger (inglês) Katinsky (português) Blánquez (espanhol) 

pharetram Quiver aljava faretra 

Tabela 10. Termos referentes ao relógio de Apollonius. 

 

 Apollonius teria vivido entre o final do terceiro século e início do segundo século 

antes de Cristo. O matemático de Perga escreveu grandes tratados sobre secções cônicas. A 

ele é creditada a invenção do relógio solar chamado pharetra253, que em português significa 

“aljava”. A maioria dos autores interpreta esse tipo como sendo um relógio plano vertical. 

Mas, como indica Soubiran, existem divergências sobre alguns fatos referentes a esse 

relógio solar254. Gibbs, por exemplo, indica a figura 22 como sendo “uma referência para o 

relógio plano ‘desviado’”255.  

 

                                                 
251 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 62. 
252 Soubiran, “Commentaire”, p. 261. 
253 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 61. 
254 Soubiran, “Commentaire”, p. 263. 
255 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 61. 
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Figura 22. Relógio deviating. 

(figura apresentada por Gibbs, op. cit., p. 49) 

 

 O termo utilizado por Gibbs para descrever esse tipo de relógio de Sol é 

“deviating”, onde a autora, a fim de evitar a associação inadequada com o termo 

“coordenadas celestes”, que provém da palavra declination, prefere “adotar a tradução 

literal do termo de Drecker, abweichende, como uma referência para esse grupo de relógios 

como desviado”256. A autora esclarece ainda que a utilização desse termo se deve ao fato 

que se comparado com os tipos de relógios verticais “é possível determinar a natureza do 

dia das curvas sobre o desvio do relógio considerando-se então a secção da cônica, formada 

quando a superfície intercepta o cone de luz solar que recebe”257. Gibbs esclarece ainda que 

a forma da secção cônica depende da orientação do eixo do cone (paralelo ao  eixo da 

Terra) com o plano da face do relógio. 

 Soubiran relata que alguns autores colocam que o relógio de Apollonius é um 

relógio plano disposto verticalmente258. Porém, conforme o autor, existem algumas 

pequenas divergências entre os seguintes autores: 

Rehm – para esse autor, a pharetra é uma placa vertical orientada de acordo com o plano 

meridiano, tendo uma face voltada para o leste e a outra para o oeste, onde cada um a 

possui seu próprio gnômon apropriado para a metade do dia. 

Ardaillon – a interpretação apresentada por esse autor é que o relógio vertical está sobre a 

linha norte. Sua explicação é que a linha horária, na época, se chamava “as flechas que 

                                                 
256 Ibid., p. 49. 
257 Ibid. 
258 Soubiran, “Commentaire”, p. 263. 
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saem de uma aljava”, pois divergem a partir da base do gnômon, e daí provém o nome do 

instrumento. 

Diels justifica que o instrumento apresenta uma superfície alongada no 

comprimento sendo comparável com uma aljava259. 

 Severino acredita que o termo pharetram deve indicar um relógio no formato de 

uma aljava, sendo esse com “uma forma semelhante ao reservatório de setas”.260 

 Como podemos perceber, os autores Granger, Katinsky, Blánquez, Ardaillon, Diels 

preferem utilizar o termo “aljava” para descrever esse tipo de relógio solar, enquanto que 

Gibbs utiliza o termo “desviado” e Soubiran expõe apenas as idéias de Ardaillon, Diels e 

Rehm. Saber que tipo de relógio de Sol Vitruvius atribui a Apollonius  é causa de constante 

discussão entre os especialistas pois, como indica Severino, “infelizmente, a identificação 

deste instrumento está entre as mais difíceis”261. 

 

2.11. RELÓGIO DE SOL ARACHNEN 

 

Podemos observar na tabela 11 as traduções dadas referente ao relógio de Sol 

Arachnen: 

 

Granger (latim) Granger (inglês) Katinsky (português) Blánquez (espanhol) 

arachnen Conical Spider aranha cônica conatacne 

Tabela 11. Termos referentes ao relógio de Sol Arachnen. 

 

 Assim como os próximos dois relógios, além do relógio de viagens citado por 

Vitruvius, esse relógio de Sol não é atribuído a nenhum personagem. 

 O termo utilizado no latim por Granger é arachnen porém, Granger indica que no 

manuscrito Harl 2767 é utilizado o termo conarchenen262. 

 Como visto na seção 2.4, Gibbs expõe que a palavra “arachnen” tem o mesmo 

significado de “conarachnen”, e ambas indicam ser uma “rede de linhas de horas e curvas 

                                                 
259 Soubiran, “Commentaire”, p. 263. 
260 Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari  Dizionari di gnomonica, 
http://www.gnomonica.it/diziona.html 
261 Ibid. 
262 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 256. 
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de dias sobre uma face do relógio, em particular, sobre a sombra recebida na sua 

superfície”263, adicionando ainda que esse termo deriva da palavra grega “αραχνη”, 

semelhante a “rede da aranha”. Porém, Soubiran afirma que, pensar em restituir a palavra 

conarchenen é algo “insólito”264. Segundo Soubiran, “todo mundo está de acordo, seja 

como for, que a palavra é uma expressão da época” e “que ela simplesmente refere-se a um 

relógio cônico em que se interceptam as linhas horárias sobre as linhas mensais formando 

uma espécie de teia de aranha”265. Vale ressaltar que o termo “todo mundo” utilizado por 

Soubiran é uma referência a Ardaillon, Diels, Rehm e Choisy. Percebe-se que para 

Soubiran o termo referido é relativo às marcações dos dias e meses numa forma cônica, 

assemelhando-se à “aranha” de Eudoxus tratada na seção 2.4. Assim, para esse autor, não 

se trata da forma do relógio, mas sim da forma dessa “teia de aranha”. Prova disso são as 

ilustrações utilizadas por esse autor quando insere, por exemplo, o relógio de Relógio de 

Apollonius para Heracleia exposto no Museu do Louvre, que pode ser observado na figura 

21 e com maiores detalhes, apresentado por Soubiran, nas figuras 23, 24 e 25. O mesmo 

relógio que é proposto por Gibbs, como sendo um exemplo de relógio cônico semelhante 

ao relógio Dionysodorus (seção 2.9) é utilizado por Soubiran para exemplificar as linhas 

horárias e mensais na sua forma cônica, exemplificando a citação de Vitruvius referente ao 

termo “arachnen”. 

 

 

Figura 23. Vista frontal do relógio cônico de Apollonius para Heracleia. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 265) 

                                                 
263 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 60. 
264 Soubiran, “Commentaire”, p. 264. 
265 Ibid. 
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Figura 24. Vista lateral do relógio cônico de Apollonius para Heracleia. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 265) 

 

 

Figura 25. Vista superior do relógio cônico de Apollonius para Heracleia. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 265) 

 

 Percebe-se que as traduções de Katinsky e Granger referem-se também à proposta 

de Soubiran e Gibbs e, portanto, podemos aceitar que a menção referente a “arachnen” 

dada por Vitruvius é relativa às marcações dos dias e meses numa forma cônica, 

assemelhando-se a uma “teia de aranha”, indo de encontro com a definição de Severino266. 

 

                                                 
266 Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari. Dizionari di gnomonica, 
http://www.gnomonica.it/diziona.html 
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2.12. RELÓGIO CONICUM PLINTHIUM 

 

Para esse relógio, que Vitruvius não associa a nenhum inventor, pode-se conferir 

suas traduções na tabela 12, pelos seguintes autores:  

 

Granger (latim) Granger (inglês) Katinsky (português) Blánquez (espanhol) 

conicum plinthium Conical Ceiling quadrante lacunar cônico plintio 

Tabela 12. Termos referentes ao relógio Conicum Plinthium. 

 

 Soubiran não utiliza o termo conicum para descrever esse relógio, mas sim 

cauatum267. O autor apresenta ainda três termos utilizados que se referem a esse tipo de 

relógio, sendo: conatum, conicum e concaualum. Questiona ainda que “Porque não 

cauatum, para aproximar-se mais do texto original do manuscrito?”268. Com isso exposto, 

Soubiran afirma então que “não podemos realizar qualquer conjectura sobre a forma do 

instrumento”, porém inclui que “no máximo” o plinthium siue lacunar é o tipo de relógio 

de Sol que mais se aproxima, sendo o relógio em análise uma variante desse último 

mencionado. Soubiran utiliza a letra “u” no lugar de “v” em algumas menções (como era 

comum no latim antigo) e então o termo preferido por esse autor cauatum pode ser lido 

como cavatum dando a sugestão de um objeto cavado, assim como o relógio plinthium siue 

lacunar que foi analisado na seção 2.5. 

 É interessante lembrarmos, como exposto na seção 2.5, que para Soubiran o 

plinthium seria o discus in planitia269, e que, conforme Soubiran, esse instrumento é 

“instalado dentro de um local público de grande dimensão, podendo ser visível de longe” 

sendo “portanto caracterizado por uma superfície receptora plana e vertical”270. Mas, ao 

mesmo tempo, ainda como uma referência a relógio exposto na seção 2.5., o autor expõe a 

hipótese de Ebert que o termo plinthium significa “todo objeto na forma de tijolo, 

paralelepípedo liso ou oco”271. 

                                                 
267 Soubiran, “Commentaire”, p. 264. 
268 O termo utilizado por Soubiran é “mss”  que é uma abreviação de manuscritos ou códices. 
269 A expressão em latim “discus in planitia” pode ser traduzida como “disco sobre uma superfície plana”. 
270 Soubiran, “Commentaire”, p. 252. 
271 Ibid., p. 253. 
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Se Soubiran prefere se aproximar mais do texto original, utilizando o termo 

cauatum (ou cavatum), é possível que sua referência se aproxime mais da hipótese de 

Ebert, como sendo um objeto na forma de tijolo, paralelepípedo liso ou oco sendo esse 

cavado, do que a hipótese dada por Rehm de que esse instrumento pode ser um objeto 

cavado dentro de um local público de grande dimensão caracterizado por uma superfície 

receptora plana e vertical. 

 Gibbs aceita o termo conicum plinthium e o apresenta como sendo um relógio 

variante do relógio do tipo cobertura, em concordância com suas afirmações expostas na 

seção 2.5. 

 Nas suas traduções, Granger e Katinsky utilizam o termo “cônico” como uma 

possível referência à forma desse relógio. 

 

2.13. RELÓGIO ANTIBOREUM 

 

Vitruvius não apresenta nenhum inventor para esse relógio. Suas traduções podem 

ser observadas na tabela 13, pelos seguintes autores:  

 

Granger (latim) Granger (inglês) Katinsky (português) Blánquez (espanhol) 

antiboreum Antiborean antibóreo antibóreo 

Tabela 13. Termos referentes ao relógio Antiboreum. 

 

 O termo utilizado não se refere especificamente à forma do relógio, mas sim à sua 

orientação em relação ao eixo norte-sul (meridiano). É necessário apresentar antes da 

análise do termo antiboreum a orientação que os relógios solares apresentam para o 

hemisfério norte. Vamos utilizar como exemplo o relógio solar cônico, descrito na seção 

2.11 e ilustrado na figura 24. Representamos na figura 26 (fora de escala) sua orientação 

para o hemisfério norte, com vista superior, de acordo com Soubiran272. 

 

 

                                                 
272 Soubiran, “Commentaire”, p. 265. 
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Figura 26. Vista superior do Relógio cônico de Apollonius para Heracleia 

com sua devida orientação sobre o eixo meridiano. 

 

 Podemos perceber que sua face cônica está direcionada para o sul, portanto sendo 

chamada aqui de Face Austral, enquanto que a parte oposta, chamada de Face Boreal, está 

direcionada para o norte. 

Gibbs afirma que “muitos estudiosos concordam que a sombra recebida na 

superfície do relógio antiboreum foi projetada para face norte”. Complementa ainda que 

esse tipo de relógio nunca está só, mas sim combinado com outro relógio que possui sua 

face apontada para o Sul273. 

Essa afirmação apresentada por Gibbs, entra em concordância com o relógio cônico 

de Apollonius apresentado na figura 24, onde podemos perceber que no lado norte existe 

um pequeno relógio, melhor visualizado na figura 27274. 

 

 

Figura 27. Relógio cônico de Apollonius para Heracleia com sua face antiboreum. 

(figura apresentada pelo Museu do Louvre) 

                                                 
273 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 63. 
274 MUSÉE LOUVRE, http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=car_not_frame&idNotice=20690. 
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Severino concorda com Gibbs, quando apresenta o relógio antiboreum como sendo 

um relógio do tipo Boreal, também chamado de Setentrional. Esclarece ainda que esse 

relógio é construído sobre uma superfície vertical com sua face voltada diretamente para o 

Norte. Conclui ainda que esse relógio é “muito raro, porque só é útil para curtos períodos 

do ano”275. Além disso, esse tipo de relógio não pode fornecer as horas acima do trópico de 

Câncer (hemisfério norte), sendo utilizado apenas entre este trópico até a linha do equador. 

Soubiran afirma que “quase todos os relógios solares apresentam sua concavidade 

ou sua ostentação plana em direção ao sul (mais raramente leste ou oeste)” e, portanto, para 

Soubiran, apesar do nome “antiborée” não ser claro, o termo se refere para algo direcionado 

para o norte. Concluí ainda que esse relógio pode ser visto adicionado a outros tipos de 

relógios, não podendo ser utilizado durante o ano todo e, portanto, sendo considerado “um 

mero acessório”276. 

 Gibbs se refere ainda à visão do Professor Ionescu-Carligel que propõe que a 

palavra antiboreum apresenta um significado semelhante a algo “oposto ao pólo norte”277 e, 

portanto, seria um relógio onde sua face está dirigida para o sul, contrariando os 

pensamentos de Soubiran, Gibbs e Severino. 

 Quanto à forma desse tipo de relógio, Soubiran afirma que os exemplares 

conservados são todos côncavos, esféricos ou cônicos278. 

 Dessa forma, de acordo com Gibbs, Soubiran e Severinio, percebe-se que o relógio 

antiboreum descrito por Vitruvius pode ser um relógio complementar na forma côncava, 

esférica ou cônica com sua face direcionada para o norte, estando geralmente agregado a 

um outro relógio principal. 

 

2.14. RELÓGIO VIATORIA 

 

O relógio viatoria é a última referência de relógios solares nesse verso e última 

referência dos relógios portáteis, Vitruvius novamente não apresenta nenhum nome de 

                                                 
275 Severino, Gnomonica: meridiane e orologi solari. Dizionari di gnomonica, 
http://www.gnomonica.it/diziona.html 
276 Soubiran, “Commentaire”, p. 266. 
277 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 63. 
278 Soubiran, “Commentaire”, p. 266. 
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inventor para esse relógio. As traduções referentes ao relógio viatoria que são analisadas 

pelos autores em questão, podem ser observadas na tabela 14. 

 

Granger (latim) Granger (inglês) Katinsky (português) Blánquez (espanhol) 

viatoria pensilia Hanging Dials for 

travellers 

relógios viajantes ou 

portáteis 

relojes colgantes de 

viaje 

Tabela 14. Termos referentes ao relógio Viatoria. 

 

 Conforme Gibbs, este relógio de Sol citado por Vitruvius “parece referir a relógios 

suspensos em geral”279. Complementa Gibbs ainda que o termo se aplica a dois tipos de 

relógios portáteis. Analisando a tradução da palavra pensilia, pode-se concordar com Gibbs 

quanto à idéia de um relógio suspenso, além da tradução da palavra viatoria que significa 

“viajante”. 

 Soubiran apresenta os exemplares que foram estudados de forma detalhada, sendo 

referidos os seguintes relógios solares portáteis da época vitruviana: 

- Relógio de Forbach; 

- Relógio de Aquilée I; 

- Relógio de Aquilée II; 

- Relógio do Kircheriano de Roma; 

- Relógio de Mayence. 

O autor destaca ainda que o princípio fundamental dos relógios solares da época de 

Vitruvius era a construção desses instrumentos para uma latitude determinada, ou seja, fixa. 

Para o autor, os antigos imaginavam e desejavam construir um instrumento capaz de 

fornecer o tempo em diferentes lugares, surgindo então a concepção dos relógios portáteis e 

acessíveis para as diferentes latitudes, sendo esses concebidos no seu tamanho um “pouco 

maior que nossos relógios de bolso”. Conforme Soubiran, “havia apenas um passo” para 

conseguir idealizar o relógio portátil e, esse passo “foi atravessado” 280. 

Quanto à forma desses relógios portáteis, Soubiran indica que esses objetos 

consistem num pequeno disco metálico de 3,5 a 5 centímetros de diâmetro, cuja borda é 

perfurada com um pequeno furo. Quando o disco está verticalmente posicionado em 

                                                 
279 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 64. 
280 Soubiran, “Commentaire”, pp. 266-7. 
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relação ao solo, um raio solar passa pelo furo, incidindo na escala que existe dentro do 

disco. A descrição mencionada por Soubiran pode ser observada na figura 28. 

 

 

Figura 28. Relógio portátil. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 267) 

 

 Deve-se lembrar que os relógios descritos nas seções 2.6. e 2.7, pros ta historumena 

e pros pan clima, são relógios portáteis e possuem formas diferentes (figuras 11, 12 e 13) se 

comparado com a descrita por Soubiran. 

 Outras duas formas de relógios portáteis exemplificadas por Soubiran podem ser 

observadas nas figuras 29 e 30, onde o autor se refere ao termo pensilia como sendo um 

instrumento “pendurado verticalmente”. Porém esses instrumentos, como próprio Soubiran 

afirma “eram de dimensões superiores, e, por isso, menos manipuláveis”281. 

 

 

Figura 29. Relógio portátil com gnômon. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 269) 

 

                                                 
281 Soubiran, “Commentaire”, p. 269. 
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Figura 30. Relógio portátil sem gnômon. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 270) 

 

Percebe-se na figura 29 que esse tipo de relógio solar portátil possui uma haste no 

seu centro semelhante a um gnômon.  

Referente ao relógio portátil da figura 30, Soubiran aceita a hipótese de que esse 

instrumento devia possuir uma haste, exercendo o papel de um gnômon. O autor descreve 

ainda as análises realizadas por Diels e Kubitschek referente a esse relógio. 

Para Diels, segundo Soubiran, “este instrumento está orientado de tal maneira que o 

gnômon projeta sua sombra sobre o mês correspondente, e as linhas verticais indicam a 

hora”282. Porém, Soubiran aponta ainda a visão de Kubitschek, quando afirma que “este 

instrumento está orientado no plano meridiano, e estas linhas horizontais embaraçadas, são 

os que indicam as horas!” 283. 

Apesar de Soubiran assumir que não pôde examinar pessoalmente esse instrumento 

e que a figura não mostra a localização do gnômon, ele afirma que as linhas verticais 

existentes nesse tipo de relógio se referem aos meses e não às horas e acrescenta: 

 

Elas são de tamanho variável, a mais longa correspondente ao tempo do solstício de 

verão (Junho/Julho). Todas estão divididas em seis partes, desiguais, que 

                                                 
282 Soubiran, “Commentaire”, p. 269. 
283 Ibid. 
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correspondem a seis horas de uma semi-jornada; levante e poente estão 

representados pela linha horizontal superior, dividida pela linha sinuosa abaixo. 

 

 As traduções de Granger e Blánquez se referem aos relógios viajantes ou portáteis, 

como exposto por Katinsky. Podemos perceber que, conforme Gibbs, os dois tipos de 

relógios portáteis existentes na época de Vitruvius e que são conhecidos até o presente 

momento, podem ter a forma de um anel ou de uma placa, conforme mostrado nas figuras 

28, 29 e 30.  

Depois de expostos todos os relógios solares mencionados por Vitruvius contidos no 

capítulo VIII do livro IX verso 1 e realizadas suas devidas análises sob diversos pontos de 

vista de autores como Gibbs, Soubiran, Severino, Granger, Katinsky e Blánquez, será 

realizada no próximo capítulo a construção do analema de Vitruvius que fora descrito no  

capítulo VII do livro IX compreendido entre o segundo ao sexto versos. 
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CAPÍTULO 3 

 

O ANALEMA DE VITRUVIUS  

 

3.1. AS OBRAS DE ANÁLISE 

 

No capítulo VII do livro IX, entre os versos 1 a 7, Vitruvius discorre sobre o 

tamanho da sombra ao longo dos meses e seu comprimento em função do lugar em que o 

observador se encontra, dando informações para Roma, Atenas, Rodes, Tarento e 

Alexandria. Além disso, Vitruvius detalha minuciosamente de forma escrita a construção 

de uma figura geométrica chamada “analema”, com base para a cidade de Roma, iniciando 

a partir da sombra equinocial. 

Nesse capítulo será descrita de forma detalhada a construção do analema e terá 

como ponto de partida o texto apresentado por Vitruvius traduzido por Katinsky, seguido 

do texto em latim apresentado por Thayer. Cada etapa da construção será analisada 

comparando as semelhanças e diferenças relatadas por: 

 

- Soubiran que apresenta nas páginas 26 a 30 o texto traduzido para o francês em paralelo 

com o texto em latim de Curt Fensterbusch, comparando-os com os textos de Harleianus 

2767, Scletstatensis 1153 b, Gudianus 132, Vaticanus Regin 1328 e Vaticanus Regin 

2079284. Além disso, servirão de apoio os comentários realizados por este autor, que são 

apresentados nas páginas 214 a 240, além das figuras do analema fornecidas nas páginas 

220 e 229; 

 

- Choisy que apresenta nas páginas 149 a 153 o texto traduzido para o francês em paralelo 

com o texto em latim de Harleianus 2767 e Gudianus 132285. Além disso, servirão de apoio 

as notas realizadas por este autor, além da figura do analema apresentado na prancha 75; 

 

                                                 
284 Soubiran, “Introduction”, p. 72-3. 
285 Choisy, “Vitruve: nouvelle edition avec une preface par Fernand Pouillon”, p. 16. 
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- Granger que apresenta nas páginas 248 a 255 o texto traduzido para o inglês em paralelo 

com o texto em latim de Harleianus 2767286. Também servirão de apoio as notas e a figura 

do analema fornecida na prancha L; 

 

- Morgan que apresenta nas páginas 270 a 272 o texto de Valentine Rose287. Além disso, 

servirá de apoio a figura do analema fornecida na página 271; 

 

- Perrault 1684 que apresenta nas páginas 283 e 284 o texto francês. Também, servirão de 

apoio as notas realizadas por este autor, além da figura do analema apresentado na página 

283; 

 

- Perrault 1673 que apresenta nas páginas 266 e 268 o texto francês, além da figura do 

analema presente na página 267; 

 

- Blánquez que apresenta nas páginas 244 e 245 o texto espanhol traduzido da edição de 

Giovani Sulpicio de 1486288; 

 

- Katinsky que apresenta nas páginas 212 e 213 a tradução brasileira. 

 

Também serão considerados os trabalhos de Evans289, Roberto Andrade de 

Martins290 e Calvert291. Com base na construção do analema que será apresentada neste 

capítulo, será exposto no capítulo 4, através dos comentários de Soubiran e Evans, um 

exemplo de aplicação, sugerido por Gustav Bilfinger, onde esse autor propõe a construção 

de um relógio plano horizontal tendo como ponto de partida o analema vitruviano. 

                                                 
286 Granger, “Introduction”, p. 7. 
287 Morris Hicky Morgan, “Preface”. In: Vitruvius, The ten books on architecture. New York: Dover 
publications, 1960, pp. 3-6, na p. 3. 
288 Blánquez, “Vitruvio y su obra”, p. 17. 
289 Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, p. 132-41. 
290 Roberto de Andrade Martins, “A análise geométrica da duração dos dias, no tratado sobre a esfera de 
Sacrobosco”. In: TEIXEIRA, Marcos V; NOBRE, Sergio R. (eds.). Anais do V Seminário Nacional de 
História da Matemática. Rio Claro: Sociedade Brasileira de História da Matemática, 2003,  pp. 165-81. 
Também disponível em: http://ghtc.ifi.unicamp.br/pdf/ram-99.pdf, acessado em fevereiro 2008. 
291 J. B. Calvert, “M. Vitruvius Pollio and the Analemma”. Disponível em: 
http://mysite.du.edu/~etuttle/classics/analemma.htm, acessado em janeiro 2008. 
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A reconstrução do analema de Vitruvius contida nesse capítulo e, conforme nossa 

interpretação, será realizada através de 21 etapas contendo 21 ilustrações principais292 e 

permitirá ao leitor o entendimento sobre as partes do analema de Vitruvius, que poderá 

proporcionava a base para construção dos diversos tipos de relógios solares citados por 

Vitruvius analisados no capítulo 2, ou para as construções propostas por Bilfinger e 

Drecker. Para as figuras que não são do autor deste trabalho, serão apresentados os devidos 

créditos. Quanto às figuras que não possuírem os devidos créditos, entenda-se que são do 

autor deste trabalho.  

Nas obras que servirão de análise para a construção do analema de Vitruvius, 

existem algumas em que são apresentadas figuras, em outras somente os textos explicativos 

referente à construção, em outras comentários, outras contém notas. A tabela 15 indica as 

informações contidas em cada obra de apoio. 

 

Obras Figura Texto Comentários Notas 

Soubiran X X X  

Granger X X  X 

Choisy X X X  

Morgan X X   

Katinsky  X  X 

Perrault (1673) X X   

Perrault (1684) X X X  

Blánquez  X  X 

Tabela 15. Informação contida em cada obra. 

 

 Antes de apresentar a descrição detalhada do analema, é importante frisar que 

Vitruvius insere na mesma figura duas visões diferenciadas. Num determinado momento da 

construção ele apresenta a visão de um observador inserido na Terra que está descrevendo 

um gnômon, raios solares, sombras, etc., ou seja, uma visão topocêntrica. Em outro 

momento, Vitruvius apresenta na sua construção um esquema geométrico que representa  a 

                                                 
292 Para essa a construção aqui proposta pelo autor dessa dissertação não serão utilizados transferidor, 
fórmulas e medidas em centímetros usualmente utilizadas nas construções dos relógios solares atuais, 
considerando que Vitruvius utiliza apenas partes de um gnômon, régua e compasso. 
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visão de universo que os romanos tinham na época, considerando a Terra como centro do 

Universo, ou seja, uma visão geocêntrica. Essas duas visões estão contidas na mesma 

figura, como poderá ser verificado neste capítulo durante a construção do analema de 

Vitruvius.  

Para facilitar a compreensão do leitor sobre qual tipo de visão o mesmo deverá 

adotar durante cada etapa da construção, entenda-se que o termo “visão topocêntrica” se 

refere à construção que deve ser realizada a partir do solo terrestre em que o construtor se 

encontra (no caso específico desse trabalho, em Roma), enquanto que o uso do termo 

“visão de universo geocêntrico” se refere à idéia da Terra ser um corpo desprezível em 

relação ao Universo concebido pelos romanos. Nessa concepção, os astros conhecidos 

pelos romanos como Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno giram em torno 

da Terra e as estrelas são consideradas objetos fixos em uma esfera externa, localizada além 

de Saturno, que também gira em torno da Terra 

 

3.2. COMPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO ANALEMA  

 

3.2.1. Comportamento da sombra em diferentes locais. 

 

 Do livro IX, no capítulo VII, no verso 1, temos da tradução de Katinsky a seguinte 

afirmação dada por Vitruvius293: 

 

A nós, bastará que se separe do todo de suas doutrinas as explicações relativas à 

dilatação e à contração dos dias do mês. Ora, movendo-se o Sol no tempo 

equinocial em Áries e em Libra, e dividindo-se o gnômon em nove partes, sua 

sombra ocupará oito na declinação celeste em que se encontra Roma. Igualmente, 

em Atenas, se o gnômon estiver dividido em quatro partes, a sombra ocupará três; 

em Rodes, se o gnômon tiver nove partes, a sombra ocupará cinco; em Tarento, 

cinco, se o gnômon tiver sete partes; três, se tiver cinco no céu de Alexandria. E em 

                                                 
293 Apesar de Katinsky não numerar os versos na sua obra foi optado pela utilização da separação em versos 
apresentada por Granger. O motivo dessa opção pode ser verificado no primeiro capítulo. 
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todos os demais lugares, as sombras equinociais dos gnômons resultarão díspares 

por natureza294. 

 

Nobis autem ab his separandae sunt rationes et explicandae menstruae dierum 

brevitatis itemque dilatationis. namque sol aequinoctiali tempore ariete libraque 

versando, quas e gnomone partes habet novem, eas umbrae facit VIII  in declinatione 

caeli quae est Romae. itemque Athenis quam magnae sunt gnomonis partes 

quattuor, umbrae sunt tres, ad VII  Rhodo V, ad XI  Tarenti IX , ad quinque 

<Alexandriae> tres, ceterisque omnibus locis aliae alio modo umbrae gnomonum 

aequinoctiales a natura rerum inveniuntur disparatae295. 

 

 Antes da análise referente às diversas traduções e seus significados apresentados 

pelos autores em questão se faz necessário entender que quando colocado um gnômon, ou 

seja, uma haste perpendicular ao chão plano e não inclinado, o tamanho da sombra 

projetada por essa haste no chão varia ao longo das horas e depende do dia do ano. Além 

disso, é diferente em cada local em que a mesma foi inserida, dependendo da latitude. 

Assim, quando Vitruvius menciona cidades como Roma, Atenas, Rodes, Tarento, 

Alexandria, além de afirmar que nos “demais lugares, as sombras equinociais dos gnômons 

resultarão díspares por natureza296”, o autor demonstra esse conhecimento. Está implícito, 

na descrição de Vitruvius, que as sombras são medidas ao meio-dia, ou seja, quando o Sol 

passa pelo plano meridiano local e a sombra é mínima. Também é correto afirmar que dessa 

mesma haste fincada perpendicularmente no chão plano, têm como resultado sombras 

projetadas em tamanhos diferentes a cada dia do ano. Por ter esse conhecimento Vitruvius 

deixa clara a menção da sombra equinocial, que ocorre somente em dois dias do ano, 

qualquer que seja o local onde o gnômon for implantado. Esses dois dias do ano, referente 

aos dias equinociais, determinam o primeiro dia da primavera e o primeiro dia do outono. 

São os dias em que a duração da noite e da parte clara do dia é igual. Particularmente, esses 

dois dias são de extrema importância para tomadas das medidas das sombras durante o 

                                                 
294 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 212. 
295 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Vitruvius/ 
9*.html. 
296 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 212. 
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meio-dia real, pois quando realizada essa medida, seja no equinócio da primavera ou no 

equinócio do outono, podemos determinar a latitude do local, valor de extrema importância 

para construção de relógios solares. Essa medida do meio-dia real pode ser determinada 

através da menor sombra projetada pelo gnômon durante o dia em qualquer época do ano, 

mas em particular durante os equinócios é determinada a latitude do local. A figura 31 

ilustra como obter a latitude do local, durante os equinócios ao meio-dia real. 

 

 

Figura 31. Determinação da latitude durante a sombra equinocial utilizando o gnômon. 

 

 Como indica Calvert297 em relação à determinação da latitude local utilizando o 

método descrito, “as medidas podem ser determinadas com uma precisão de cerca de meio 

grau, sem dificuldade, e esta observação da latitude e da obliqüidade da eclíptica podem ser 

determinadas facilmente”. Calvert aponta ainda que a “latitude de Roma é dada com o 

ângulo cuja tangente é de 
9

8
, ou 41,6 graus. A latitude precisa do Observatório de Roma é 

41,9 graus, onde esta se encontra dentro da precisão esperada do gnômon. Uma ligeira 

melhora da tangente teria sido 
10

9
, mas a diferença não é significativa”298. 

 Sobre a obliqüidade da eclíptica mencionada por Calvert, para melhor 

entendimento, deve-se imaginar uma expansão do equador terrestre originando um equador 

celeste, conforme ilustrado na figura 32. 

                                                 
297 Calvert, “M. Vitruvius Pollio and the Analemma”, http://mysite.du.edu/~etuttle/classics/analemma.htm. 
298 O item 3.2.3 mostra como obter esses valores. 
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Figura 32. Equador celeste. 

  

Segundo nossas concepções atuais, a Terra tem um movimento de translação em 

torno do Sol. Esse movimento do planeta Terra em torno do Sol apresenta-se para os 

observadores da Terra como um movimento do Sol ao redor da Terra. Esse deslocamento 

do Sol, realizado dia após dia no período de um ano, percorrendo a circunferência que ele 

desenha na esfera celeste, ilustrada na figura 33, é chamado de “eclíptica”.  

 

 

Figura 33. Eclíptica e esfera celeste. 
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Assim, como o eixo do movimento de rotação da Terra não é paralelo ao seu 

próprio eixo de movimento translação, a eclíptica não coincide com o equador celeste, 

formando um ângulo ê ilustrado na figura 33. Esse ângulo ê, formado entre os planos 

dessas duas curvas (eclíptica e equador celeste) é chamada de obliqüidade da eclíptica. 

Mourão nos esclarece que a obliqüidade da eclíptica é o: 

 

[...] ângulo que faz o plano da eclíptica com aquele do equador celeste. Ele é igual à 

inclinação do eixo do mundo (eixo de rotação da Terra ou da linha dos pólos) sobre 

a normal à eclíptica. Ela não é constante; ela sofre um balanceamento de um pouco 

mais de dois graus, cujo valor mínimo é de 21o59’ e o máximo é de 24o36’. 

Atualmente, essa variação sofre uma redução estimada em 47,59” por século. O 

valor mínimo será atingido a cerca de 6600 d.C. Ele surge em conseqüência da 

variação secular que depende da perturbação planetária, que possui um período de 

cerca de vinte mil anos. Além dessa existe uma variação periódica causada pela 

nutação, com período de 18,7 anos, com oscilação de 9,21”299.   

  

Como nos indica Calvert, “Vitruvius obtém a obliqüidade da eclíptica de 24 graus, 

ou 
15

1
 de um círculo, o que é suficiente para obter o valor exato de 23,5 graus” 300. Apesar 

de Mourão indicar que esse valor possui uma variação mínima de 21o59’ a máxima de 

24o36’, o valor de 23o30’ é admitido e utilizado em grande parte da literatura atual. No 

entanto, Hiparco e Ptolomeu admitiam um valor mais próximo de 24o.  

 Por fim, Calvert complementa que “conhecidas as direções cardeais (norte, leste, sul 

e oeste), isto é tudo o que é requerido para construção do analema, utilizando precisamente 

o tipo de instrumentos e os dados disponíveis por Vitruvius” 301. 

 A determinação dos valores apresentados por Vitruvius como, por exemplo, 

“dividindo-se o gnômon em nove partes, sua sombra ocupará oito na declinação celeste em 

que se encontra Roma”302 e as demais partes em Atenas, em Rodes, em Tarento, em 

                                                 
299 Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, “obliqüidade da eclíptica”. In: Dicionário enciclopédico de 
Astronomia e Astronáutica, 2a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995, p. 591. 
300 Calvert, “M. Vitruvius Pollio and the Analemma”, http://mysite.du.edu/~etuttle/classics/analemma.htm. 
301 Ibid 
302 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 212. 
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Alexandria podem ser determinadas utilizando apenas o gnômon através das sombras 

equinociais. 

 Ao mencionar as casas zodiacais Áries e Libra, Vitruvius mostra-se conhecedor da 

posição do Sol nessas casas e, principalmente, da sua importância. 

 Sobre a análise das diversas traduções e seus significados apresentados pelos 

autores, para a frase que Katinsky traduziu por “A nós, bastará que se separe do todo de 

suas doutrinas as explicações relativas à dilatação e à contração dos dias do mês”303, e que 

em latim é “Nobis autem ab his separandae sunt rationes et explicandae menstruae dierum 

brevitatis itemque dilatationis”304, Soubiran comenta que o substantivo dilatationes 

apresenta grande dificuldade305. O autor indica que esse substantivo pode significar 

“indicação, revelação” se obtida da palavra depalatio sendo essa uma palavra derivada de 

depalare. Soubiran apresenta ainda a utilização da palavra dilatationes em alguns textos, 

que significa “extensão, difusão, propagação” e não “aumento” no sentido de 

“crescimento” ou “desenvolvimento”. Sobre a exclusão do sentido de “aumento”, Soubiran 

questiona o uso da própria palavra dilatationes que poderia ser utilizada crescentiae por 

Vitruvius, como o fez no livro IX, capítulo 8, verso 6. 

 Seja como for, pode-se perceber inicialmente na tradução apresentada por 

Katinsky306 as palavras “dilatação” e “contração” em referencia aos dias do mês, 

contrariando as idéias de Soubiran no que se refere a proposta de exclusão do termo 

“aumento”. 

Dessas duas palavras apresentadas por Katinsky apenas uma aparece nas traduções 

dos textos de Granger307 e Choisy308, sendo ela apresentada em latim por “brevitates” que, 

conforme o dicionário escolar latino-português, significa o “sentido de curta extensão” 

relativo a espaço ou  “brevidade” relativo a tempo309. Dessa forma, nas traduções, Granger 

nos relata apenas o “encurtamento e marcação dos dias, mês após mês, sobre o relógio”310, 

                                                 
303 Ibid. 
304 Thayer, “The texts of Vitruvius on LacusCurtius”, 
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Vitruvius/9*.html. 
305 Soubiran, “Commentaire”, p. 215. 
306 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 212. 
307 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 248. 
308 Vitruve, Vitruve. Trad. Auguste Choisy. São Paulo: Paris, F. De Nobele, 1971, 1, p. 149. 
309 Ernesto Faria, Dicionário escolar latino-português, p. 131. 
310 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 249. 
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enquanto que Choisy trata da “brevidade dos dias mensais e suas determinações”311, apesar 

do aparecimento da palavra em latim depalationes nos textos em latim. Podemos perceber 

dessa forma que, como registrado em Soubiran312 para o caso de Granger e como visto em 

Choisy, o uso da palavra depalationes toma o sentido de “indicação, revelação”, mesmo 

com o uso das palavras marking em Granger e détermínations em Choisy. Por essa linha de 

pensamento, a tradução poderá ser “encurtamento e indicação dos dias, mês após mês, 

sobre o relógio”313, para Granger e “brevidade dos dias mensais e suas indicações”314, para 

Choisy, o que pouco modifica o sentido da frase. 

 Na sua tradução, Morgan apresenta as palavras “encurtamento e alongamento”315 

para descrição da duração do dia, em concordância com Katinsky316,  Blánquez317 e com 

Perrault 1673 que utiliza as palavras “aumento ou diminuição”318, conforme a tradução 

realizada por André Dalmas. Fato interessante é verificar o texto de Perrault 1684 que, 

inicialmente e de forma direta, não apresenta nenhuma menção sobre o aumento ou 

diminuição da duração do dia, como realizado nos autores analisados anteriormente. Nessa 

obra é citada apenas a necessidade da “explicação da maneira de descrever os relógios” e, 

de conhecer a “graduação de cada dia em relação ao signo”319, ou seja, a casa zodiacal que 

o Sol se encontra. Porém, essa descrição não deixa de ser uma menção em relação aos dias 

mais longos no verão e mais curtos no inverno. Nas suas notas Perrault320 argumenta o 

motivo que não utilizou o termo depalationes em seu texto no sentido de “aumento” e 

“diminuição”. O autor descreve que “traduzido o termo dierum depalationes  assumindo 

que depalatio é apenas Palus321, un pieu, esse significa um gnômon que estando fixo 

verticalmente como uma estaca, faz sombra ao meio-dia as quais difere todos os dias”. 

Mesmo assumindo que os autores Turnebe e Baldus interpretam o termo depalatio como 

“certa maneira de alongar e de encurtar os dias”, acredita o autor que a palavra em questão 

que exprimem “mudanças para chegar a uma grandeza do dia” são diferentes nas suas 

                                                 
311 Vitruve, Vitruve, p. 149. 
312 Soubiran, “Commentaire”, p. 215. 
313 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 249. 
314 Vitruve, Vitruve, p. 149. 
315 Vitruvius Pollio, The Ten Books on Architecture, p. 270. 
316 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 212. 
317 Vitruvio, Los diez libros de arquitectura, p. 243. 
318 Vitruve, Les dix livres d´architecture, p. 266. 
319 Vitruve, Les dix livres d´architecture de Vitruve, p. 283. 
320 Ibid. 
321 No latim a palavra palus significa “estaca”. 
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etimologias e por isso, argumenta Perrault que “exprimi esta disparidade nesse sentido da 

minha tradução”, ou seja, Perrault prefere omitir as palavras “alongar” e “encurtar” (ou 

qualquer outra nesse sentido) para inserir a idéia de “graduação de cada dia em relação ao 

signo” e “a proporção da sombra equinocial do Gnômon no ponto do meio-dia322” por 

causa, segunda o autor, da etimologia da palavra. Deve-se saber que a determinação da 

duração do dia para essa época difere dos dias atuais. Para essa determinação, 

independentemente do dia do ano, era realizada a divisão em doze partes iguais em relação 

à parte clara do dia, ou seja, do momento do nascer do Sol até o seu ocaso. 

 Na continuação desse trabalho será analisada a construção do analema de Vitruvius, 

descrito no livro IX, capítulo VII a partir do verso 2 até o verso 7, porém sem seguir com 

rigor a divisão de versos utilizados por Granger. Essa opção se deve apenas para melhor 

entendimento da construção do analema e suas devidas comparações com as obras de Jean 

Soubiran, Frank Granger, Auguste Choisy, Morris Hicky Morgan, Julio Roberto Katinsky, 

Claude Perrault de 1673, Claude Perrault de 1684 e Augustín Blánquez. 

 

3.2.2. Primeira etapa: Determinação do comprimento da sombra equinocial 

 

Do livro IX, no capítulo VII, verso 2, temos na tradução de Katinsky323 a seguinte 

afirmação dada por Vitruvius: “[...] assim, em cada um dos lugares onde houverem de ser 

construídos relógios, deverá aí ser tomada a sombra equinocial”. 

As análises dos demais textos mostram a ocorrência de pequenas alterações que não 

modificam a idéia principal da primeira parte da construção do analema, onde é possível 

em qualquer lugar construir um relógio de Sol tendo como ponto de partida a sombra 

equinocial, ou como descrito no texto de Perrault 1673, o “comprimento da sombra 

equinocial”324. 

Essa determinação da sombra equinocial, como visto no item 3.2.1, permite 

determinar a latitude local e é essencial para a construção de todos os relógios de Sol. Um 

fato interessante de ser verificado é que durante os equinócios, as sombras projetadas pelo 

gnômon numa superfície plana ao longo do dia, resulta numa linha reta, conforme ilustrado 

nas figuras 34 e 35.  
                                                 
322 Vitruve, Les dix livres d´architecture de Vitruve, p. 283. 
323 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 212. 
324 Vitruve, Les dix livres d´architecture, p. 266. 
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Figura 34. Comportamento das sombras durante o dia equinocial. 

  

A figura 35 ilustra o mesmo fenômeno com vista superior. 

 

 

Figura 35. Comportamento das sombras durante o dia equinocial. Vista superior. 

 

A menor sombra obtida durante todo o dia determina o meio-dia real325 e a linha 

meridiana, ou seja, a linha norte-sul. Na prática, primeiro se determina a linha norte-sul e 

depois para todos os dias, o meio-dia real é fixado sobre essa linha, quando a sombra 

projetada pelo gnômon coincide sobre ela. Porém, somente nos equinócios é possível obter 

a latitude local, como visto no item 3.2.1 ilustrada pela figura 31. 

Vitruvius não utiliza o método da menor sombra do dia para obter o meio-dia real, 

mas sim o método da construção geométrica. Isso porque, no seu livro I em toda a extensão 

do capítulo VI, o autor discute a relação dos ventos para construção de ruas e suas 

influências na saúde das pessoas. Para tanto, o autor toma como base a direção dos ventos 

                                                 
325 Chama-se meio-dia real ou meio-dia verdadeiro o exato momento que a parte clara do dia é dividida em 
duas partes iguais. 
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que estão indiretamente ligadas com a orientação geográfica e, por esses motivos, ensina a 

construção da rosa-dos-ventos através do método geométrico. Conforme Vitruvius, a 

construção da rosa-dos-ventos pode ser obtida através da instalação do gnômon “de 

bronze”326 num chão plano, onde o gnômon irá indicar a sombra. Por volta de uma hora 

antes do meio-dia, conforme indica Vitruvius327, “deve-se tomar a sombra do gnômon e 

assinalá-la com um ponto”. Após isso, “com o compasso aberto do centro do gnômon até o 

ponto que indica o comprimento da sombra, descreve-se uma linha de circunferência”. 

Vitruvius alerta que se deve “observar a crescente da sombra vespertina desse gnômon e, 

quando vier atingir a linha traçada com o compasso e tiver o mesmo comprimento da 

sombra matinal, assinalá-la com um ponto”. As figuras 36, 37 e 38 ilustram as três etapas 

de construção até aqui mencionadas. 

 

 

Figura 36. Determinação da sombra da manhã. 

 

 

Figura 37. Determinação circunferência. 

 

                                                 
326 Será utilizada a tradução de Katinsky, páginas 64 a 66. 
327 Não é obrigatoriamente necessário obter a sombra nesse horário, mas sim antes do meio-dia real. 
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Figura 38. Determinação da sombra da tarde. 

 

Após essas construções, Vitruvius nos indica que “a partir dessas duas marcas”, ou 

seja, dos pontos A e B328 obtidos das sombras matutina e vespertina, respectivamente, 

“descrevem-se com o compasso duas circunferências” que podem ser observadas na figura 

39 e, representadas pelas letras C1 e C2. 

 

 

Figura 39. Construção das duas circunferências com centro A e B, respectivamente. 

 

 Continua Vitruvius que “por sua intersecção e pelo centro do gnômon, conduza-se 

uma linha até a extremidade, para que se obtenha as direções norte e sul”. Assim, através da 

bissetriz do ângulo formado entre o ponto A, centro do gnômon (G) e o ponto B, ou seja, 

AGB, obtém-se a linha norte-sul, chamada também de linha meridiana, ilustrada nas figuras 

40 e 41. 

 

                                                 
328 Os desenhos e as letras inseridas são criações do autor dessa dissertação para melhor entendimento da 
construção das rosas-dos-ventos. 
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Figura 40. Determinação da linha norte-sul. 

 

 

Figura 41. O gnômon e a linha norte-sul. 

 

Vitruvius continua sua descrição para obtenção da rosa-dos-ventos que pode ser 

verificada na obra de Granger329, ilustrada na figura 42. 

 

 

Figura 42. Rosa-dos-ventos de Vitruvius. 

(figura apresentada por Granger, op. cit., p. 323) 

                                                 
329 Frank Granger, “Index of architectural terms”. In: Vitruvius, On architecture. Trad. Frank Granger. 
London: William Heinemann, 1683, 1, p. 323. 
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Não será aqui demonstrada a continuação dessa construção referente à determinação 

dos demais pontos cardeais, colaterais e sub-colaterais330 mencionados por Vitruvius 

apresentados na figura 42. Isso porque, para a determinação da menor sombra do dia, ou 

seja, do meio-dia real basta saber a linha meridiana. A sombra projetada pelo gnômon na 

linha norte-sul é exatamente a menor sombra do dia. 

Assim, por causa dessa construção descrita por Vitruvius é possível então, que o 

autor tenha se utilizado desse método para determinação da “sombra equinocial”, 

exatamente sobre a linha norte-sul, pois como veremos no item 3.2.3, a continuação da 

construção do relógio de Sol, necessita ser construída sobre essa linha. 

 

3.2.3. Segunda etapa: Em Roma, oito das nove partes do gnômon. 

 

 Ainda do livro IX, no capítulo VII, verso 2, é apresentado a seguinte afirmação dada 

por Vitruvius: “se for como em Roma, com uma sombra medindo oito das nove partes do 

gnômon, descreva-se uma linha sobre o plano” 331
. Essa afirmação é ilustrada na figura 43. 

 

 

Figura 43. O gnômon e sua sombra equinocial. 

  

                                                 
330 Ou “ventos” como Vitruvius menciona. 
331 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 212. 
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Pode-se perceber que com exceção de Perrault 1673, todos os textos analisados 

convergem para a mesma proposta da construção em Roma através da sombra medindo oito 

das nove partes do gnômon e sua descrição da linha sobre um plano. A diferença do texto 

de Perrault 1673 se deve à inserção de duas letras para auxiliar a construção da linha sobre 

o plano, sendo elas B e T332, conforme ilustrada na figura 44. 

 

 

Figura 44. Relógio de Sol de Vitruvius apresentada por Perrault 1673. 

(figura apresentada por Perrault 1673, op. cit., p. 267) 

 

 Por enquanto, não serão inseridas as letras A, B e T, apenas para facilitar a 

compreensão da  construção do relógio vitruviano que pode ser observada na figura 45. 

Fato importante é verificar que Vitruvius cita “oito das nove” partes, porém não menciona 

ainda sua construção. 

 

                                                 
332 Vitruve, Les dix livres d´architecture, p. 266. 
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Figura 45. Oito das nove partes. 

 

 Mas, por que oito de nove partes e não outro valor? 

Soubiran comenta que Vitruvius conhecia “cinco exemplos de valores numéricos”, 

de sombras equinociais associadas a diferentes faixas de latitude (climas), descritos na 

História Natural de Plínio, sendo que “Alexandria se situa na primeira zona, Rodes dentro 

da terceira, Atenas dentro da quarta, Tarento dentro da quinta, Roma dentro da sexta”333. 

Soubiran continua afirmando ainda que “o valor de 
9

8
 para Roma também está fornecido 

por Plínio” explica o significado desse valor (figura 46). Sobre um globo terrestre, dado um 

ponto A de latitude α, com um gnômon vertical AB e sua sombra projetada por um raio 

solar BC paralelo ao equador terrestre (o que ocorre apenas nos equinócios), se o gnômon 

produz uma sombra AC sobre o plano horizontal do lugar, teremos o triângulo ABC, 

onde CB̂A  = α334. Soubiran ilustra essa explicação juntamente com o restante dos dados 

para a obtenção do valor 
9

8
 para Roma. 

 

                                                 
333 Soubiran, “Commentaire”, p. 216. 
334 Ibid. 
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Figura 46. Triângulo CBA ˆ  com ângulo α em B̂ . 

 

 Sobre o circulo trigonométrico de centro B e raio AB, onde o comprimento do 

gnômon é a unidade, temos então AC = tg α335, conforme ilustrado na figura 47. 

 

 

Figura 47. Triângulo CBA ˆ  com AB igual a um. 

 

 De acordo com Soubiran336 o valor da latitude α para Roma é igual a 41o 54’ (em 

concordância com Calvert referente a latitude de 41,9o tomado como base o Observatório 

de Roma337) e o valor da tangente de 41,9o (ou, como deseja Soubiran, da tangente de 41o 

54’) é igual a 0,897 (figura 48).  

 

                                                 
335 Soubiran, “Commentaire”, p. 216. 
336 Ibid., p. 217. 
337 Calvert, “M. Vitruvius Pollio and the Analemma”, http://mysite.du.edu/~etuttle/classics/analemma.htm. 
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Figura 48. Triângulo CBA ˆ  com tg 41,9o = 0,897. 

 

Tomando esses valores, de acordo com Soubiran, de forma aproximada, sendo o 

“comprimento do gnômon: 1; comprimento da sombra: 0,9”, conclui que “este não é o 
9

8
 

do gnômon, como afirmavam os antigos (não mais, como indicado, os 
8

7
, de acordo como 

dito por J. Beaujeu) mas sim os 
10

9
” 338. A respeito dos valores mencionados por Soubiran 

temos que, com a aproximação de 3 casas decimais: 

 

9

8
 = 0,889 

8

7
 = 0,875 

10

9
 = 0,900 

 

É fato que o valor da tangente de 41o 54’ ser igual a 0,897 se aproxima muito do 

valor de 
9

8
 que é igual a 0,889. Porém, o valor de 

10

9
 sendo igual a 0,900 é mais próximo 

da tangente de 41o 54’. Mas, se considerado o método de obtenção desse valor, através de 

uma haste fincada no chão e a observação da sombra, é perfeitamente aceitável o valor 
9

8
 

como citado por Vitruvius e, como afirma Soubiran “o erro, existe, mas é pequeno, e não 

                                                 
338 Soubiran, “Commentaire”, p. 217. 
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passa de meio grau da latitude”339 ou como afirma Calvert “uma ligeira melhora da 

tangente teria sido 
10

9
, mas a diferença não é significativa”340. 

 

3.2.4. Terceira etapa: Linha perpendicular com centro no gnômon. 

 

Vitruvius continua seus ensinamentos referente à construção do analema quando 

descreve que “a partir de seu centro, erija-se προζ ορυαζ uma outra linha de modo que 

seja perpendicular ao chamado gnômon”. 

Katinsky deixa a palavra grega προζ ορυαζ  e insere na sua nota que essa palavra 

significa “perpendicularmente”. Nos textos em latim de Soubiran e Choisy é utilizada a 

expressão grega προζ ορθαζ, enquanto que Granger, em concordância com esses dois 

autores, porém usando caracteres latinos, insere pros orthas. Mas, nas traduções de 

Soubiran, Choisy e Granger não é escrita essa palavra em grego ou na sua transliteração.  

Soubiran deixa claro que Vitruvius inicia sua construção com duas retas 

perpendiculares, uma horizontal e uma vertical341. De resto, continua Soubiran, a expressão 

προζ ορθαζ, poderia significar “cortada perpendicularmente”. 

No restante, pode-se observar nos textos em análise que não existem discordâncias 

nessa etapa de construção, que tem como base o traçar de uma reta perpendicular em 

relação à reta anterior, descrita no item 3.2.3. A figura 49 ilustra essa construção, onde 

nesse momento apenas para melhor compreensão (apesar de Vitruvius inserir a letra A 

apenas na próxima etapa), serão apresentadas aqui as letras A e B que representam a ponta 

superior e inferior do gnômon, respectivamente. Vale ressaltar que a visão do observador 

nesse momento é de uma haste fincada perpendicularmente no chão e sua representação na 

figura 49 é bi-dimensional. Para melhor entendimento, a representação da visão tri-

dimensional pode ser percebida na figura 36 sem a inserção da sombra provocada pelo 

gnômon. 

 

                                                 
339 Ibid. 
340 Calvert, “M. Vitruvius Pollio and the Analemma”, http://mysite.du.edu/~etuttle/classics/analemma.htm. 
341 Soubiran, “Commentaire”, p. 221. 
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Figura 49. Reta perpendicular em relação a reta anterior. 

 

Logo no início dessa etapa de construção, Choisy insere na sua tradução, que a linha 

r é chamada de “linha da terra”342. Nos demais textos não aparecem tal interpretação. A 

partir de então, na continuação do seu texto, Choisy utiliza a expressão “linha da terra” para 

chamar a linha r perpendicular ao gnômon. 

 Fato importante frisar é que o gnômon, conforme relatado por Vitruvius deve estar 

erigatur, ou seja, ereto perpendicularmente. A reta r representa o chão do observador, 

enquanto que as inserções das orientações norte e sul não são descritos por Vitruvius, 

porém servem de orientação para construção do analema para Roma que está localizado no 

hemisfério norte. 

  

3.2.5. Quarta etapa: Nove partes e letra A. 

 

Temos no texto de Vitruvius que “a partir da linha que estiver no plano até a 

extremidade do gnômon, meça-se com o compasso nove partes. No local onde vier a ser 

assinada a nona parte, marca-se a letra A”. O significado está indicado na figura 50. 

Nessa parte da construção, o texto de Granger difere dos demais num pequeno 

detalhe que não interfere no resultado final dessa parte da construção. A discussão está no 

ponto de partida que iniciará a divisão das nove partes sobre a reta descrita no item 3.2.3. 

Enquanto os demais textos tomam como referência inicial a inserção da ponta seca sobre a 

                                                 
342 Vitruve, Vitruve, p. 151. 
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extremidade oposta do gnômon em relação a linha r (perpendicular com centro no gnômon, 

descrita no item 3.2.4), percebe-se no texto de Granger a troca de referência que não deixa 

de ser o mesmo ponto de partida. Granger descreve que se deve medir nove partes 

“iniciando a partir da base do gnômon”343. Porém, a letra A continua representando a ponta 

do gnômon. 

Dessa forma, de acordo com os textos analisados (e com a construção trabalhada até 

o momento ilustrada na figura 49), Vitruvius esclarece que se deve utilizar o compasso 

inserindo a ponta seca “a partir da base do gnômon”, como relatado em Granger e, dividi-la 

em nove partes. Feito isso, o autor nos indica que devemos assinalar a extremidade do 

gnômon com a letra A (figura 50). 

 

Figura 50. As nove partes do gnômon e a letra A que representa sua extremidade. 

 

3.2.6. Quinta etapa: Circunferência meridiana. 

 

Continua Vitruvius afirmando que “com o compasso centrado neste ponto até a 

linha do plano onde estiver a letra B, descreva-se uma circunferência que será denominada 

meridiana”. 

Geralmente os textos analisados não divergem na proposta da construção dessa 

etapa. Apenas na tradução de Soubiran, no lugar da letra B é inserida a letra E344, 

                                                 
343 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 249. 
344 Vitruve, De l´architecture - livre IX. Trad. Jean Soubiran. Paris: Les Belles Lettres, 1969, p. 27. 
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provavelmente um pequeno erro de interpretação, uma vez que no texto em latim temos a 

letra B345. 

Vemos então a inserção de uma nova letra, a letra B. Essa letra deverá ser inserida 

na parte oposta à letra A, na reta perpendicular (a reta r) ou, como diz Choisy, a “linha da 

terra”346. Além disso, inserindo a ponta seca do compasso sobre a letra A e com a abertura 

até a nona parte, traça-se uma circunferência que será chamada de Meridiana. Essa 

construção pode ser verificada na figura 51. 

 

 

Figura 51. A letra B e a circunferência Meridiana de centro A e raio AB. 

 

A respeito da circunferência que Vitruvius chama de “meridiana”, Soubiran nos 

indica o motivo desse nome. Afirma Soubiran que “porque esse coincide com o círculo, 

para construção, com o plano vertical orientado norte-sul (plano do traçado)”347. 

Nesse momento, Vitruvius insere uma outra visão em relação ao observador. Essa 

nova visão deixa de ser topocêntrica e, agora, passa a ser a visão do universo geocêntrico 

que possuíam na sua época. 

Atualmente considera-se a meridiana como círculos traçados sobre a Terra, mas 

originalmente se dizia a respeito dos círculos da esfera celeste. Além disso, deve-se saber 

                                                 
345 Ibid. 
346 Vitruve, Vitruve, p. 151. 
347 Soubiran, “Commentaire”, p. 221. 
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que para Vitruvius e seus contemporâneos não existia um eixo de rotação da Terra, mas um 

eixo da esfera celeste (firmamento) que gira em torno da Terra. Dessa forma, pode-se 

considerar a meridiana descrita por Vitruvius como um círculo imaginário de norte a sul 

que passa sobre a cabeça do observador na máxima altura, porém estendida para concepção 

celeste, conforme ilustrada na figura 52. 

 

 

 

Figura 52. Meridiano celeste. 

 

 Na figura 52 temos uma representação de uma esfera, porém deve-se levar em 

consideração que o analema de Vitruvius representa um corte dessa esfera, proporcionando 

assim uma representação bi-dimensional de uma semi-esfera. 

 

3.2.7. Sexta etapa: Sombra equinocial do gnômon. 

 

Após a construção da circunferência chamada de Meridiana, Vitruvius volta para 

concepção topocêntrica, afirmando que “após o que, das nove partes que estiverem desde o 

plano até o centro do gnômon, tomam-se oito e assinale-as na linha que estiver no plano 

com a letra C. Essa será, pois, a sombra equinocial do gnômon”. 
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Pode-se perceber nas traduções o uso da palavra “centro”, mas conforme a nota de 

Perrault 1684348, a melhor palavra que descreve essa etapa de construção é “extremidade”. 

Dessa forma, tem-se “após o que, das nove partes que estiverem desde o plano até a 

extremidade do gnômon, tomam-se oito e assinale-as na linha que estiver no plano com a 

letra C. Essa será, pois, a sombra equinocial do gnômon”. 

Nessa etapa de construção será determinado o ponto C que, conforme Vitruvius, 

será a sombra equinocial do gnômon. Para tanto se deve colocar a ponta seca do compasso 

em B e abertura até a oitava parte do gnômon e traçar uma circunferência até cruzar a reta r, 

conforme ilustrado na figura 53. A essa interseção dá-se o nome de C. 

 

 

     

Figura 53. Determinação do ponto C. 

 

3.2.8. Sétima etapa: Raio equinocial do Sol. 

 

Vitruvius continua afirmando que “trace-se uma linha que vai desse ponto até a letra 

A passando por C, onde estará localizado o raio equinocial do Sol”. 

                                                 
348 Vitruve, Les dix livres d´architecture de Vitruve, p. 283. 
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Dos três textos analisados em latim, apesar de constar a palavra perducatur, 

somente a tradução de Soubiran consta a palavra “trajetória” em referência ao raio 

equinocial do Sol. A construção dessa etapa pode ser observada na figura 54. 

 

 

 

Figura 54. Raio equinocial AC. 

 

 Até aqui, as linhas retas traçadas podem ser imaginadas como estando desenhadas 

em um plano vertical, como uma parede, sendo AB o gnômon vertical e BC a linha norte-

sul, horizontal. O Sol está fora da figura, e seus raios (ao meio-dia de um dia do equinócio) 

projetam em C a sombra da ponta A do gnômon AB. 

 

3.2.9. Oitava etapa: Linha do horizonte. 

 

Nesse momento Vitruvius passa para visão de universo geocêntrico. Para 

determinação da “linha do horizonte”, Vitruvius indica que: 

 

[...] com o compasso aberto, meça-se o espaço entre a linha do plano e o centro, e 

assinalem-se nos extremos da circunferência, no lado esquerdo a letra E e, no 

direito, a letra I, devendo ser conduzida pelo centro da linha, de tal forma que fique 
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aquela dividida em duas circunferências. Esta linha é denominada pelos 

matemáticos de horizonte. 

 

 Dos textos analisados nessa etapa de construção, temos a idéia do traçar de dois 

semicírculos. O texto de Vitruvius não é claro, mas todos os comentadores interpretam essa 

etapa como o traçado de um diâmetro do círculo meridiano, paralelo a BC. Temos então do 

lado esquerdo, em relação ao ponto A, a inserção da letra E, enquanto do lado direito, a 

inserção da letra I (figura 55). 

 Note-se que a reta BC já era horizontal, mas que Vitruvius chamou a reta EI de 

“horizonte”. 

 

 

Figura 55. Linha do horizonte EI. 

 

Sobre o “horizonte” definido por Vitruvius, creditado aos matemáticos, Soubiran 

afirma que este termo é “uma linha traçada sobre o desenho acabado e não o círculo limite 

aparente sobre o campo visual do observador”349. Ou seja, ao ler a palavra horizonte pode-

se pensar, de forma errônea, como sendo um círculo limitante do campo de observação de 

uma pessoa como ilustrado na figura 56. 

 

                                                 
349 Soubiran, “Commentaire”, p. 222. 
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Figura 56. Idéia atual de horizonte. 

 

Mas, Soubiran deixa claro que não se trata da proposta do horizonte em relação ao 

observador e seu campo limite visual, mas “nesse sentido, se trata de uma hapax”, ou seja, 

de um termo sem tradução ou então, de uma palavra única. Além disso, continua Soubiran, 

“a linha do horizonte do projeto representa a trajetória do primeiro ou do último raio solar, 

no momento exato que o astro nasce ou se põe: a sombra produzida pelo gnômon sobre o 

plano horizontal nesta época é de comprimento infinito”350. Pode-se perceber então que de 

acordo com Soubiran, a linha EI chamada de horizonte não se refere ao conceito tradicional 

de horizonte, mas sim da extensão do horizonte terrestre para o celeste, chamado de 

horizonte racional, horizonte celeste ou horizonte astronômico. 

 Para esclarecer essa idéia, consideremos uma descrição simplificada do universo, 

representada na figura 57. O círculo meridiano passa pelo centro do universo e pelo 

observador. 

 

 

Figura 57. O círculo meridiano que passa pelo centro do universo e pelo observador. 

                                                 
350 Soubiran, “Commentaire”, p. 222. 



 111

 Em cada ponto da Terra, pode-se imaginar um plano tangente à superfície, que corta 

a esfera celeste em duas metades (considerando-se o tamanho da Terra desprezível). Esse 

era o plano do horizonte considerado pelos antigos astrônomos, e sua intersecção com a 

esfera celeste era também chamada de horizonte. O ponto na esfera celeste exatamente 

acima da cabeça do observador (zênite) fica em uma direção perpendicular ao plano do 

horizonte. Essa será também a direção de um gnômon utilizado por esse observador. 

Agora, vamos reduzir a Terra a um ponto (pois seu tamanho é desprezível em 

relação à esfera celeste) e girar o desenho ilustrado na figura 57, produzindo a figura 58. 

 

 

Figura 58. Rotação do círculo meridiano e a Terra desprezível. 

 

 Agora é fácil ver a relação do diagrama do universo com o analema. O horizonte 

está representado no analema pela reta EI que passa por A (o centro do meridiano). 
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Figura 59. Diagrama do universo e o analema. 

 

3.2.10. Nona etapa: Décima quinta parte da circunferência. 

 

Nesse momento, Vitruvius insere uma informação que necessita de uma construção 

geométrica a parte. Afirma o autor que “após o que, toma-se uma décima quinta parte de 

toda a circunferência”. Essa medida será utilizada adiante em outra etapa da construção, 

porém iremos descrever nessa etapa como obter de forma geométrica a décima quinta parte 

de uma circunferência. Para um leitor atual, pode parecer que basta achar um ângulo de 

15

3600

= 24o com um transferidor. No entanto, para os matemáticos antigos todas as 

construções deviam ser feitas usando-se apenas régua e compasso. Se o ângulo em questão 

fosse de 23o ou 25o, a construção seria quase impossível. Mas como o ângulo é de 24o, 

pode-se obtê-lo por construção geométrica. O truque consiste essencialmente em que 24o = 

2 x 12o e 12o =  72o – 60o, sendo 72o = 
5

3600

  e 60o = 
6

3600

. Assim, dividindo-se a 

circunferência em 5 partes iguais e em 6 partes, obtêm-se os ângulos relevantes. 

Por se tratar de quinze partes de uma circunferência temos então a construção do 

pentadecágono, inscrito numa circunferência. A construção do pentadecágono pode ser 

realizada numa circunferência à parte de centro O e raio igual à altura do gnômon. Para 

tanto, deve-se seguir as seguintes etapas de trabalho: 
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a) construa uma circunferência de raio OA de mesma medida do gnômon (figura 60); 

 

 

Figura 60. Circunferência de raio OA. 

 

b) Traçar os diâmetros perpendiculares entre si, que determinarão sobre a circunferência os 

pontos A, B, C e D (figura 61); 

 

 

Figura 61. Construção do quadrado inscrito sem suas arestas. 
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c) com o raio da circunferência dada, traça-se um arco de centro em A, que determinará os 

ponto E e F sobre a circunferência. (figura 62); 

 

 

Figura 62. Determinação dos pontos E e F. 

 

d) unindo esses dois pontos obtêm-se o ponto G, ponto médio do raio AO (figura 63); 

 

 

Figura 63. Ponto G. 
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e) com o centro em G, e abertura até D, traça-se arco de raio partindo de D até C, que 

determinará o ponto H sobre o segmento de reta AB (figura 64); 

 

 

Figura 64. Ponto H. 

 

f) a distância DH corresponde a um lado do pentágono inscrito (figura 65); 

 

 

Figura 65. Um lado do pentágono em DH. 
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g) com essa distância DH constrói-se a figura do pentágono sobre a circunferência (figura 

66); 

 

Figura 66. O lado do pentágono em OH. 

 

 

h) na mesma circunferência, deve-se construir um triângulo eqüilátero inscrito. Para tanto, 

deve-se construir antes um hexágono e utilizar partes desse. Assim, inicialmente, deve-se 

abrir o compasso com a medida do raio AO e traçar, a partir de D, sobre a circunferência 

essa medida AO (figura 67); 

 

Figura 67. O lado do hexágono. 
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i) dos pontos D, N e P traça-se retas, formando o triângulo eqüilátero (figura 68); 

 

 

Figura 68. O triângulo equilátero. 

 

j) para a construção do pentadecágono, o que interessa é a mediatriz da medida  que 

corresponde a décima quinta parte da circunferência. Para conseguir essa medida deve-se 

construir a mediatriz do arco de circunferência MP ou IN (figura 69); 

 

 

Figura 69. O lado do pentadecágono MQ. 
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Mas por que, justamente a décima quinta parte de uma circunferência? 

Soubiran nos explica. Diz o autor que o raio solar AC, descrito no item 3.2.8. e, 

ilustrado na figura 54:  

 

[...] sendo que no equinócio, quando o Sol está sobre o equador celeste, ou seja 

numa latitude 0o, Vitruvius sugere que, para encontrar o traço dos raios dos 

solstícios351, deve-se pegar sobre o círculo meridiano, de outra parte do raio 

equinocial, um ângulo igual a décima quinta da circunferência, então 
15

360
= 24o. 

Esse ângulo representa o intervalo entre as posições do Sol no solstício e no 

equinócio, que é chamado de obliqüidade da eclíptica352. 

 

 Afirma ainda o autor que o “descobrimento desta obliqüidade está atribuída, 

segundo autores, a vários estudiosos: Pitágoras, Oenopides de Chios e Anaximandro” e, que 

um fragmento de Eudemo, discípulo de Aristóteles, apresenta o valor igual a 24o, valor que 

era utilizado por “todos” os astrônomos antigos353. No entanto, Soubiran nos alerta que 

Eratostenes, mencionado por Hiparco, havia determinado um valor mais preciso de 23o 51’ 

19” (o valor real para a época era de 23o 45’ 19”). Mais tarde, Ptolomeu fixa a obliqüidade 

entre 23o 50’ a 23o 52’ 30” (o valor real para a época era de 23o 41’ 07”). 

  Como visto no item 3.2.1, de acordo com Mourão, esse valor atual possui uma 

variação mínima de 21o 59’ e máxima de 24o 36’, sendo o valor 23o 30’ utilizado em grande 

parte da literatura.  Além disso, Mourão também nos indica “que essa variação sofre uma 

redução estimada em 47,59” por século” 354. Fato é que, seja o valor de 23o 51’ 19” dado 

por Eratostenes ou 24o utilizado por Vitruvius, como podemos verificar, a aproximação é 

muito boa para os instrumentos utilizados na época, o que não interfere na construção do 

relógio e justifica a utilização dos 24o. Afinal, como afirma Soubiran, “um valor de 24o está 

muito próximo da verdade (com 15’ de erro somente em excesso)”355. 

 

 

                                                 
351 Numa simples definição, pode-se afirmar que Solstício é o primeiro dia do verão ou do inverno. 
352 Soubiran, “Commentaire”, pp. 222-3. 
353 Soubiran, “Commentaire”, p. 223. 
354 Mourão, Dicionário enciclopédico de Astronomia e Astronáutica, p. 591. 
355 Soubiran, “Commentaire”, p. 223. 
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3.2.11. Décima etapa: Determinação dos pontos F, G e H. 

 

Após essa determinação da décima quinta parte da circunferência, Vitruvius 

esclarece que “colocada a ponta do compasso na interseção da circunferência com a linha 

do raio equinocial onde assinalará a letra F, marque-se à direita e à esquerda onde se 

localizarão as letras G e H”. Ou seja, de um lado e do outro da reta AC marca-se o ângulo 

de 24o = 
15

3600

, e são obtidos sobre o círculo do meridiano os pontos H e G (figura 70). 

 

 

Figura 70. Os pontos F, G e H. 

 

 Soubiran nos alerta que “todos os manuscritos possuem a letra C, inaceitavel pois C 

serve mais para marcar a extremidade da sombra do gnômon no equinócio” e continua 

“devem ser correto, necessariamente o F, dado que mais tarde Vitruvius apresenta como 

alinhados, entre a extremidade do gnômon e essa sua sombra, os pontos CFA”356. Apesar 

disso, nos três textos em latim analisados nesse trabalho, nenhum deles continha a letra C 

nesse trecho, apenas as letras F, G e H. Porém, no texto de Granger é inserida a letra C, mas 

especificamente, após o termo “raio equinocial”357 como uma referência a essa linha, sem 

                                                 
356 Soubiran, “Commentaire”, p. 223. 
357 Vitruvius, Vitruvius on Architecture,  p. 251. 
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causar problemas de construção, apenas como orientação. Os textos de Soubiran, Morgan, 

Choisy e Blánquez estão muito próximos da tradução de Katinsky. 

 A diferença de referência para construção dessa etapa está no texto de Perrault 1673 

e Perrault 1684. Ambos os textos utilizam apenas a intersecção do raio equinocial com a 

meridiana para inserir a letra F, assim como os demais textos, com a diferença que não 

serão especificados os pontos G e H  quanto à sua localização à direita ou à esquerda, além 

de não existir a menção do ponto G nos dois textos. Perrault 1673 apenas cita que “na sua 

interseção” em relação à construção da décima quinta parte sobre a circunferência, “que 

esta faz com o círculo e com a linha do raio equinocial, onde são as letras F e H”358. Essa 

falta da letra G nesse momento poderá causar problemas para a construção, se não existir 

outro texto para auxiliar essa etapa de construção. Se nos dois textos em análise não fica 

clara a inserção das letras G e H, nessa etapa de construção, pelo menos nas figuras 

apresentadas por ambos vê-se as letras H, G, F e C de acordo com as figuras dos demais 

textos. 

A construção dessa etapa pode ser obtida, portanto, através da inserção do ponto F 

no ponto onde a reta AC cruza a circunferência meridiana. Após isso, deve-se colocar a 

ponta seca do compasso sobre o ponto F, com abertura MQ do compasso, obtida com a 

determinação da décima quinta parte da circunferência (descrita no item 3.2.10.) e marcar 

dos dois lados os pontos G e H (à direita o ponto G e à esquerda o ponto H) conforme 

ilustrado na figura 70. 

Percebe-se nessa etapa que Vitruvius prepara a construção para as sombras dos 

solstícios e, portanto, insere a visão topocêntrica. Assim, o gnômon representado pela reta 

AB, com a incidência do raio solar em A, projeta a sombra dos equinócios BC359, e 

projetará outras sombras nos solstícios. 

 

3.2.12. Etapa 11: Raios de inverno e verão. 

 

Nesse momento, com uma visão topocêntrica, Vitruvius utiliza-se das letras G e H 

para traçar as chamadas linhas de inverno e verão, quando afirma que “em seguida, a partir 

                                                 
358 Vitruve, Les dix livres d´architecture, p. 267. 
359 Para melhor entendimento ver as figuras 34 e 47, por exemplo. 
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dessas marcas, deverão ser traçadas linhas que vão até a linha no plano, onde serão 

assinaladas as letras T e R. Assim, definir-se-ão os raios, um de inverno e outro de verão”. 

Para construção dessa etapa de trabalho, temos então o traçado da reta que parte de 

A passando por G, sendo chamada de linha do inverno, enquanto que, outra linha deve ser 

traçada, também partindo de A, porém passando em H, sendo essa chamada de linha do 

verão. Os pontos onde essas linhas cruzam a reta BC são T e R, respectivamente, conforme 

ilustrado na figura 71. 

 

 

 

Figura 71. Os pontos T e R. 

 

Nesse momento, existem pequenas diferenças nas traduções, porém essas 

modificações não alteram a construção. O texto de Blánquez360, Granger361, Morgan362, 

Soubiran363 e Perrault 1673364, inserem o referencial de partida da reta, onde relatam que as 

linhas saem do centro, ou seja, da letra A. O texto de Perrault 1684365 insere na explicação a 

partida da construção da linha utilizando como referencial a letra A, além da menção do 

centro como realizados nos demais textos. Por fim, no texto de Choisy, o autor não insere a 

                                                 
360 Vitruvio, Los diez libros de arquitectura, p. 244. 
361 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 251. 
362 Vitruvius Pollio, The Ten Books on Architecture, p. 271. 
363 Vitruve, De l´architecture - livre IX , p. 28. 
364 Vitruve, Les dix livres d´architecture, p. 267. 
365 Vitruve, Les dix livres d´architecture de Vitruve, p. 284. 
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palavra “centro” e a letra A para iniciar o traçado das linhas T e R, mas sim a expressão que 

usa com freqüência “linha da terra”366. 

Percebe-se então que, de todos os textos analisados, somente Katinsky não insere a 

palavra “centro” como referência de partida para traçado das retas T e R proporcionando a 

idéia que o traçado das retas T e R partem das letras G e H e se direcionam à linha do plano 

sem mencionar em qual parte dessa linha. Fato que poderá alterar a construção do relógio 

vitruviano. 

Soubiran nos alerta que a adição do termo et per centrum foi realizada por 

Giocondo, repetido por Krohn. O autor nos indica ainda que é necessária essa indicação 

para traçar os raios dos solstícios que partem da extremidade do gnômon367. 

Assim, em Roma, no dia do solstício de verão (o dia mais longo do ano) a sombra 

do gnômon AB, ao meio-dia, é BR; e no dia do solstício de inverno (dia mais curto do ano) 

a sombra do gnômon AB, ao meio-dia, é BT. Para outros locais (diferentes latitudes) a 

construção é semelhante, e o valo de 24o = 
15

3600

 é sempre o mesmo, mas a posição dos 

pontos C e F (sombra do equinócio) varia. 

A descrição acima é topocêntrica, mas o mesmo esquema pode ser interpretado de 

outra maneira, sob o ponto de vista da estrutura do universo (figura 72). 

 

 

Figura 72. Ponto de vista da estrutura do universo. 

 
                                                 
366 Vitruve, Vitruve, p. 151. 
367 Soubiran, “Commentaire”, pp. 223-4. 
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O movimento anual do Sol, observado da Terra e projetado na esfera celeste, é uma 

linha chamada “eclíptica”. O ângulo entre o plano da eclíptica e o plano do círculo 

equinocial é 24o. 

Quando o Sol está mais afastado do plano do equinocial, ocorrem os solstícios, e 

nesses dias o Sol está nos trópicos celestes. 

Vemos, assim, que o analema representa ao mesmo tempo a estrutura do universo e 

o esquema de sombra do gnômon. 

 

3.2.13. Etapa 12: Determinação dos pontos e retas passando por L, K e F. 

 

Vitruvius continua sua construção, indicando novos pontos que não têm 

interpretação direta quanto ao gnômon e as sombras, mas que podemos interpretar depois 

com uma visão de universo geocêntrico. Ele afirma que “diante da letra E estará a letra I, na 

interseção da circunferência com a linha que foi traçada pelo centro onde se localiza a letra 

A; diante das letras G e H estarão L e K”.  

Nesse momento, Vitruvius realiza uma espécie de revisão em relação às letras E, I e 

A, servindo de apoio para melhor compreensão da inserção das novas letras L e K, tendo 

como referencial as letras G e H. Uma vez que as letras L e K serão inseridas diante das 

letras G e H, Vitruvius se utilizou de um exemplo existente na sua construção que serve 

como exemplo. O resultado está representado na figura 73. 

 

Figura 73. O analema e suas respectivas letras. 
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Dos textos analisados somente Morgan condiz exatamente com a tradução de 

Katinsky. Nos demais textos existem pequenas diferenças que não irão comprometer a 

construção, com exceção do texto de Granger que insere novas letras. 

Na tradução de Blánquez368 e é inserida a palavra “ponto” no lugar de “letra” como 

apresentado por Katinsky369, Morgan370, Choisy371, Perrault 1684372, Perrault 1673373, 

Granger374 e Soubiran375 Além disso, é verificada a troca de termos referenciais quando 

Katinsky, Morgan, Soubiran inserem a informação que a linha que foi traçada pelo centro 

onde se localiza a letra A. Blánquez insere “com a linha diametral”, para Choisy “esta linha 

que atravessa pelo centro”, para Granger “e passa através do centro” e para Perrault 1684 e 

Perrault 1673 “o ponto ou a linha passando pelo centro,  e corta o círculo em dois”. Essas 

trocas de referenciais não comprometem a construção do diagrama, pois todas estão 

corretas. 

Porém, o problema está no texto de Granger quando no lugar de “diante das letras G 

e H estarão L e K”, insere “sobre essa divisão em quatro partes são os pontos YKLG. 

Oposto a  K poderá ser os pontos KHXL”376. Na ilustração referente ao relógio de Vitruvius 

apresentada por Granger377 não existe a inserção dessas letras. Essa ilustração pode ser 

verificada na figura 74. 

 

                                                 
368 Vitruvio, Los diez libros de arquitectura, p. 244. 
369 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 212. 
370 Vitruvius Pollio, The Ten Books on Architecture, p. 271. 
371 Vitruve, Vitruve, p. 151. 
372 Vitruve, Les dix livres d´architecture de Vitruve, p. 284. 
373 Vitruve, Les dix livres d´architecture, p. 267. 
374 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 251. 
375 Vitruve, De l´architecture - livre IX, p. 28. 
376 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 251. 
377 Frank Granger, “Note on the illustrations”. In: Vitruvius, On architecture. Trad. Frank Granger. London: 
William Heinemann, 1683, 2, plate L. 
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Figura 74. Figura apresentada por Granger sem as letras Y e X. 

(figura apresentada por Granger, op. cit., plate L) 

 

 Mas quem seriam esses pontos Y e X? 

Analisando a figura 74 pode-se perceber que Y é o ponto H, enquanto X é o ponto 

G. 

Além disso, são encontradas outras diferenças entre os textos nessa etapa de 

construção. No texto de Soubiran, por exemplo, pode-se observar a menção das letras A e 

G como auxiliadoras para determinação da inserção da letra M e, a menção das letras A e H 

para determinação da letra L. A pergunta é: que letra M é essa? De acordo com a análise 

realizada  na ilustração apresentada por Soubiran378 é verificado que existe a troca da letra 

K por M, em relação a figura 74 apresentada por Granger. A figura 75 apresenta a 

ilustração dada por Soubiran, enquanto a figura 76 apresenta um detalhe da mesma 

ilustração com maiores detalhes. 

                                                 
378 Soubiran, “Commentaire”, p. 229. 
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Figura 75. Figura apresentada por Soubiran com a letra M. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 229) 

 

 

 

Figura 76. Figura apresentada por Soubiran com a letra M indicada na circunferência. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 229) 
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 Nos seus comentários, Soubiran analisa a troca das letras junto com a idéia da 

referência da letra A, discutida anteriormente. Afirma Soubiran que o texto de Vitruvius 

apresenta “per centrum ubi erunt litterae I K L M” 379. O autor diz que isso é “intolerável” 

se defendendo com a afirmação que “não há quatro letras no centro, mas apenas uma, e nós 

sabemos que esta é A”.  Com essa afirmação referente à letra A, Katinsky, Morgan e 

Granger estão de acordo com Soubiran. 

Continua o autor a escrever, referente às letras I K L M que mesmo que Krohn tente 

suprir essa lacuna com a idéia de “na frente de E, temos I; na frente de G (termo 

suplementar), temos ...; na frente de H, temos ...”380 a idéia das letras I K L M dos escritos 

de Vitruvius “são insuportáveis”. Diz Soubiran que “na frente de G ou H, diametralmente 

oposto, não pode existir um ponto, mas rigorosamente dois, se nós contarmos o centro A”. 

Para Soubiran, o erro provém dos copistas que tinham abaixo de seus olhos A e M, A e L, 

onde eles desfiguraram-nas de alguma forma. Sobre essa afirmação, Soubiran diz que: 

 

I K L M <A e M, e H K X I> A e L, está muito próximo do texto de Vitruvius 

quando mantemos o M no final – letra mais importante – a primeira série, e que L a 

penúltima pode ser claramente deduzida por I, que estava, desde da origem, próxima 

do i minúsculo. De outra parte, das letras L e M são quase necessárias, porque elas 

são utilizadas até o momento (onde chegamos a G H I), mas sua vez chegou e estão 

associadas com N, o ponto em que o raio equinocial irá cortar pela primeira vez o 

círculo meridiano381. 

 

 De acordo com Soubiran, sabendo que o ponto N382 está localizado entre G e H, 

pois esse está inserido no cruzamento do raio equinocial com o círculo meridiano, sobre as 

letras H K X I referidas por Soubiran, pode-se verificar que: 

 

se I = L (conforme Soubiran) 

se M = K (Soubiran e Granger por análise das figuras 75 e 74, respectivamente) 

Deduz-se que de H K X I, temos: 

                                                 
379 Soubiran, “Commentaire”, p. 224. 
380 Ibid. 
381 Ibid. 
382 Esse ponto será analisado com mais profundidade no item 3.2.14. 
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H = H (conforme Soubiran), resultando então em: 

X = G (conforme Soubiran) 

 

 Dessa forma, prova-se que H K X I = H K G L, representadas na figura 76 dada por 

Granger, formando um retângulo. 

No demais autores, vê-se em Blanquéz, Perrault 1673 e Perrault 1684 a inversão das 

letras K e L em relação a Kantisky, Morgan e Choisy. Assim, no lugar de “diante das letras 

G e H estarão L e K” apresentadas por Katinsky, Morgan e Choisy, temos “diante das letras 

G e H estão os pontos K e L” em Blánquez, Perrault 1673 e Perrault 1684. 

Mas, será que Vitruvius desejou afirmar que diante das G e H estão, 

respectivamente, as letras K e L ou L e K? 

O fato é, que estando diante de alguma coisa, ou coloca Choisy: “em oposição”383, 

por dedução Vitruvius estava associando as letras G e H com as outras duas. 

Mas, nessa linha de raciocínio, qual seria a correta? Blanquéz, Perrault 1673 e 

Perrault 1684 ou Kantisky, Morgan e Choisy? 

Mais à frente (etapa 14), de acordo com todos os textos analisados, Vitruvius diz 

que deverão ser traçadas retas de G para L e de H para K. Supondo-se que ele não está 

repetindo o que já disse antes e sim adicionando uma nova informação, devemos aceitar 

que G e K se opõem (com A no meio), assim como H e L como indicado na figura 77. 

 

Figura 77. As letras G, K, H e L. 

                                                 
383 Vitruve, Vitruve, p. 151. 
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3.2.14. Etapa 13: Determinação do ponto N. 

 

Continua Vitruvius ainda que “e diante de C, F e A, estará a letra N”. Nessa etapa 

de construção, todos os textos e figuras, analisadas nesse trabalho estão em concordância. 

Dessa forma, como relatado por Vitruvius, deve-se prolongar a reta AC até o extremo da 

circunferência, determinando assim, na sua interseção o ponto N, conforme indicado na 

figura 78. 

 

 

Figura 78. Determinação do ponto N. 

 

3.2.15. Etapa 14: Início da construção das parcelas de inverno e verão. 

 

A partir desse ponto, Vitruvius irá começar a construção das partes do inverno e 

verão: “deverão então ser traçados diâmetros de G a L e de H a K. O que estiver na região 

superior será o estival, e na inferior, o hibernal”. 

 Nesta etapa de construção, Vitruvius indica o traçado das retas GL e HK. Além 

disso, o autor indica que na parte superior a reta GL será a chamada parcela do verão, 

enquanto na parte inferior em relação a reta HK, será a chamada parcela do inverno. Pode-

se ver então, essa etapa de construção, indicada na figura 79. 
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Figura 79. Traçado das retas GL e HK. 

 

No restante, para essa etapa de trabalho e, sobre os textos analisados, apenas 

Soubiran troca a letra K384 por M, seguindo sua proposta de trabalho, como analisado no 

item 3.2.13, enquanto os demais textos seguem a mesma forma de construção. 

Evans385 comenta que o ângulo formado por LAN e NAK representa o valor da 

obliqüidade da eclíptica386, com 24o, como já havíamos comentado antes. 

As linhas GL e HK têm uma importante interpretação quando o analema é visto 

como uma representação esquemática do universo, e permitirão uma análise das durações 

dos dias e das noites, como veremos a seguir. 

 A visão de universo geocentrista permite um bom entendimento da trajetória 

aparente do Sol durante o ano. Como apresentado por Martins387: 

 

As durações da noite e do dia não são iguais entre si, a não ser em datas especiais. 

Na primavera, há uma única data em que a duração da noite é igual à do dia 

(equinócio da primavera); o mesmo acontece durante o outono. Ao longo do 

restante do ano, a duração varia. Há uma data, no inverno, na qual a noite tem a 

maior duração de todo o ano (solstício de inverno). Do inverno ao verão, os dias se 

                                                 
384 Vitruve, De l´architecture - livre IX, p. 28. 
385 Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, p. 136. 
386 Verificar no item 3.2.1. maiores detalhes sobre a obliqüidade da eclíptica. 
387 Martins, “A análise geométrica da duração dos dias, no tratado sobre a esfera de Sacrobosco”, p. 166. 
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tornam progressivamente mais longos e as noites mais curtas, atingindo o máximo 

no solstício de verão. O inverso ocorre do verão para o inverno. 

 

 Além disso, Martins complementa que “as durações do dia e da noite dependem da 

posição da Terra na sua órbita (e, por isso, varia ao longo do ano); e da latitude geográfica 

do ponto considerado (e, por isso, é diferente nas diversas regiões da Terra, na mesma 

data)”388. 

Para o entendimento das linhas GL e HK devemos considerar o movimento aparente 

do Sol durante o ano. Visto da Terra, o Sol aparenta caminhar numa linha do céu chamada 

de eclíptica. Assim, de acordo com Martins: 

 

Quando a posição do Sol é comparada à das estrelas, verifica-se que, durante o ano, 

o Sol atravessa o centro da faixa do zodíaco (eclíptica), que é inclinada em relação 

ao equador celeste. O círculo em que o Sol se move está inclinado 

aproximadamente 23o 30´ em relação ao equador celeste. Metade da eclíptica fica ao 

norte do equador celeste e a outra metade fica ao sul do equador celeste. Assim, por 

causa desse movimento, a posição do Sol estará mais ao norte ou mais ao sul, em 

cada época do ano389. 

 

 Na prática, uma pessoa localizada em Roma390, terá as seguintes observações ao 

longo do ano, ilustradas nas figuras 80, 81, 82 e 83. 

 

Figura 80. Nascer do Sol para o equinócio de primavera em 19 de março ás 06:15. 

                                                 
388 Ibid. 
389 Ibid., p. 169. 
390 Base de cálculos para latitude 41º 52´N e longitude 12o 37´L, durante os solstícios e equinócios de 2008. 
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Figura 81. Nascer do Sol para o solstício de verão em 20 de junho ás 04:36. 

 

Figura 82. Nascer do Sol para o equinócio de outono em 22 de setembro ás 05:58. 

 

 

Figura 83. Nascer do Sol para o solstício de inverno em 21 de dezembro ás 07:35. 

 

 Com a visão geocêntrica do movimento aparente do Sol , tem-se que o Sol se move 

no centro do zodíaco, no círculo da eclíptica. Nesse zodíaco existem as casas zodiacais 

conhecidas na época de Vitruvius como as constelações de Câncer, Gêmeos, Touro, Áries, 

Peixes, Aquário, Capricórnio, Sagitário, Escorpião, Libra, Virgem e Leão. Com essa 

proposta em mente, Martins afirma que “ao mesmo tempo em que se move ao longo do 

zodíaco, o Sol gira em torno da Terra, uma vez por dia. Por isso, sua trajetória é constituída 
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por centenas de círculos (ou espirais) na esfera celeste, ao longo do ano”391. Dessa forma, 

Martins nos apresenta duas figuras para ilustrar esses círculos. Mesmo que publicadas em 

1485 e 1561 por estudiosos de Sacrobosco, a ilustração apresentada por Martins392 presente 

na figura 84, serve de entendimento a essa explicação. 

 

 

Figura 84. O movimento anual do Sol ao longo da eclíptica, 

e suas voltas diárias em torno da Terra. 

(figura apresentada por Martins, op. cit., p. 171) 

 

 Assim, Martins afirma: 

 

Observando esse movimento da Terra, vê-se que o Sol oscila para o norte e para o 

sul, ao longo do ano. Os extremos desse movimento, correspondentes aos solstícios, 

coincidem com os pontos extremos da eclíptica. Os círculos extremos percorridos 

pelo Sol são os trópicos (celestes) de Câncer (ao norte) e de Capricórnio (ao sul). O 

círculo médio coincide com o equador (celeste), e quando o Sol o descreve, ocorre o 

equinócio393. 

 

 Comparando as idéias apontadas por Martins com o analema de Vitruvius, pode-se 

perceber que as trajetórias do Sol, numa visão de universo geocêntrico, estão 

                                                 
391 Martins, “A análise geométrica da duração dos dias, no tratado sobre a esfera de Sacrobosco”, p.171. 
392 Ibid. 
393 Ibid. 
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compreendidas entre as linhas GL e HK, passando por NF, onde a linha GL corresponde ao 

trópico de Câncer, a linha HK o trópico de Capricórnio e a linha NF o equador celeste 

(figura 85). Essa idéia será retomada com maiores explicações no item 3.2.17. com a 

construção do eixo do mundo. 

 

 

Figura 85. Comparação entre o analema de Vitruvius e as idéias de Martins. 

 

 Embora na figura 85 as linhas LG e KH sejam retas, os trópicos celestes são 

círculos (figura 86) descritos pelo Sol em torno da Terra, nos dias dos solstícios. Pode-se 

assim considerar LG como o diâmetro do trópico de Câncer, e KH como o diâmetro do 

trópico de Capricórnio. Isso esclarece o motivo pelo qual Vitruvius se referiu a essas linhas 

como “diâmetros”, embora não passem pelo ponto A (ou seja, não são diâmetros do círculo 

meridiano, e sim diâmetros de outros círculos). 
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Figura 86. Os diâmetros e seus círculos. 

 

 A relação entre as partes de LG e KH e verão e invernos, apontados por Vitruvius, 

serão esclarecidas posteriormente. 

 

3.2.16. Etapa 15: Os pontos O e M. 

 

Vitruvius continua sua construção, tendo como princípio a visão de universo, 

quando afirma que “esse diâmetros deverão ser divididos igualmente ao meio onde forem 

assinaladas as letras M e O”. 

Essa parte da construção exige a determinação das mediatrizes das retas GL e HK. 

Com uso do compasso é possível dividir em duas partes iguais ambas as retas. A figura 87 

apresenta essa parte da construção. 
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Figura 87. Mediatriz das retas GL e HK. 

 

 Apesar da nota apresentada por Choisy, que indica que alguns manuscritos utilizam 

a letra P no  lugar de M394, o autor trabalha com a letra M, como os demais textos 

analisados, com exceção do texto de Soubiran. Como Soubiran utilizou a letra M no lugar 

de K395, nesse momento não podia chamar o meio da reta GL de M. E assim, Soubiran 

utilizou a letra P396, como mencionado na nota de Choisy. 

 Os pontos O e M são fundamentais para construção do analema de Vitruvius para 

latitude desejada. Conforme Evans397, o ângulo formado pelas retas (não traçadas na figura 

87) AM e AI, ou seja MÂI, deverá ser igual à latitude do local. 

 

3.2.17. Etapa 16: Determinação do eixo do mundo. 

 

Aproveitando a determinação dos pontos M e O, Vitruvius continua afirmando que 

aí “serão marcados centros, de modo que por eles e pelo centro A conduza-se uma linha de 

um extremo ao outro da circunferência, onde estarão as letras P e Q. Esta linha será traçada  

προζ ορυαζ ao raio equinocial, sendo portanto denominada em termos matemáticos 

ponteiro” (figura 88). 

                                                 
394 Vitruve, Vitruve, p. 152. 
395 Ver item 3.2.13. 
396 Vitruve, De l´architecture - livre IX, p. 28. 
397 Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, p. 135. 
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Figura 88. A reta PQ representando o eixo do mundo. 

 

 Nessa etapa, vê-se novamente a troca de uma letra por Soubiran. No lugar de P, esse 

autor utiliza a letra Z398, enquanto que os demais textos analisados utilizam a letra P. O 

autor esclarece nos seus comentários que poderiam ser utilizadas outras letras no lugar de P 

e Q e, optou por utilizar Z no lugar de P, por saber que as letras P e Q escritas na forma 

minúsculas, sendo “p” e “q”, respectivamente, poderiam causar confusão399. 

Há uma discussão referente ao termo grego προζ ορυαζ no item 3.2.4. Porém, nos 

seus comentários, Soubiran prova que a reta ligando os pontos M e O400 é perpendicular à 

reta FN. Soubiran prova que: 

 

− KH e GL são cordas iguais e paralelas; 

− Existe um quadrilátero inscrito HGLK e esse é retângulo; 

− GL e HK são paralelas a FN; 

− Portanto, MO é perpendicular a FN401. 

 

                                                 
398 Vitruve, De l´architecture - livre IX, p. 28. 
399 Soubiran, “Commentaire”, p. 226. 
400 Apesar de Soubiran utilizar outras letras, serão utilizadas aqui as letras apresentadas nas figuras. 
401 Soubiran, “Commentaire”, p. 226. 
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Nos demais textos analisados, com exceção de Katinsky, vê-se a inserção da palavra 

“perpendicular” referente à reta traçada que passa pelos pontos M e O. 

Ainda sobre essa etapa de construção, a tradução de Katinsky afirma que a linha 

traçada perpendicular ao raio equinocial é “denominada em termos matemáticos ponteiro”. 

Nos textos de Soubiran402, Choisy403, Morgan404, Perrault 1673405, Perrault 1684406 e 

Granger407 é utilizada a palavra “eixo”, enquanto que no texto de Blánquez408 é utilizada a 

palavra “linha do eixo”, no lugar de “ponteiro”, como descrito por Katinsky409. Ainda, nos 

três textos em latim é possível verificar a palavra axon. Mas, esse eixo descrito pelos textos 

em latim, poderia ser traduzido como “ponteiro”, conforme Katinsky? 

 Na nota apresentada por Soubiran é afirmado que o termo axon apresentado por 

Vitruvius, “certamente, αξων está bem atestado no grego como sendo <<eixo do 

mundo>>”410, portanto não representa o “ponteiro” como descrito por Katinsky. Dessa 

forma, a melhor tradução seria “eixo do mundo”, ou somente “eixo” como apresentados 

nos textos em análise. 

 Com o pensamento que os matemáticos denominavam a linha traçada PQ 

perpendicular ao raio equinocial como “eixo” ou, “eixo do mundo”, Soubiran afirma que411: 

 

 O diâmetro FN, onde fora definido como raio equinocial412, corresponde a posição 

do Sol sobre o equador celeste413 na latitude 0o. A sua perpendicular corresponde à 

latitude de +90o e –90o, sendo essa correspondente ao eixo do mundo, o eixo dos 

pólos. Em suma, o círculo chamado por Vitruvius de Meridiano414, não é senão a  

projeção sobre um plano vertical da esfera celeste: FN é o equador, HK o trópico de 

Capricórnio (admitido em 24o do equador, em direção ao sul); GL o trópico de 

                                                 
402 Vitruve, De l´architecture - livre IX, p. 28. 
403 Vitruve, Vitruve, p. 152. 
404 Vitruvius Pollio, The Ten Books on Architecture, p. 272. 
405 Vitruve, Les dix livres d´architecture, p. 267. 
406 Vitruve, Les dix livres d´architecture de Vitruve, p. 284. 
407 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 253. 
408 Vitruvio, Los diez libros de arquitectura, p. 245. 
409 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 213. 
410 Soubiran, “Commentaire”, p. 227. 
411 Apesar de Soubiran utilizar outras letras, serão utilizadas aqui as letras apresentadas nas figuras. 
412 Conforme visto no item 3.2.8.. 
413 Para maiores esclarecimentos sobre o equador celeste, ver item 3.2.1.. 
414 Conforme visto no item 3.2.6.. 
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Câncer (admitido em 24o do equador, em direção ao norte); Resta QP, que 

representa o eixo da esfera de um pólo ao outro415. 

 

  Assim, de acordo com Martins, Soubiran e Evans416, a figura 89 ilustra a 

representatividade das retas FN, HK e GL, além da latitude do local, formada pelos ângulos 

PAI e EAQ. 

 

 

 

Figura 89. O equador, os trópicos de Capricórnio e Câncer e o  

eixo do mundo com latitude para Roma, conforme Vitruvius fornece. 

 

 Lembreno-mos que, na visão geocêntrica de Vitruvius a Terra não gira e, portanto, 

não tem eixo. É a esfera celeste que gira em torno do seu eixo, que passa pelos pólos 

celestes (figura 90). 

 

                                                 
415 Soubiran, “Commentaire”, p. 226. 
416 Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, p. 135. 
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Figura 90. O eixo do mundo. 

 

 Nota-se que em uma visão topocêntrica o analema de Vitruvius pode ser 

considerado como um esquema traçado em uma parede vertical. Nesse caso, a linha OM é 

paralela ao eixo do mundo, mas não é o próprio eixo do mundo, que passa pelo centro da 

Terra. 

 É importante também notar que os pontos M e O estão nos centros  dos círculos 

representados por seus diâmetros LG e KH (figura 91). 

 

 

Figura 91. Os pontos M e O. 
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3.2.18. Etapa 17: As parcelas estival e hibernal. 

 

Vitruvius continua sua construção afirmando que “a partir desses mesmos centros, 

aberto o compasso até os extremos do diâmetro, descrevam-se duas semicircunferências, 

uma  das quais será a estival e a outra, a hibernal”. 

Nessa etapa de construção é possível verificar que os textos analisados neste 

trabalho não apresentam diferenças. Dessa forma, como Vitruvius deixa claro, deve-se 

colocar a ponta seca do compasso no ponto M e traçar uma metade da circunferência, a 

qual irá cruzar os pontos G e L. Essa estará associada ao verão. Do mesmo modo deve-se 

fazer do outro lado da circunferência, colocando a ponta seca em O, e a semicircunferência 

irá cruzar os pontos H e K. Essa semi-esfera estará associada ao inverno. A figura 92 ilustra 

essa etapa da construção. 

 

 

Figura 92. As parcelas do verão e inverno. 

 

 Como LG é o diâmetro de trópico de Câncer, a semicircunferência com centro em 

M é a metade desse trópico, porém girando de 90o até coincidir com o plano da figura. O 

mesmo ocorrer com o outro semicírculo, que é a metade do trópico de Capricórnio, girado 

de 90o para coincidir com o plano do analema. O trópico de Câncer está associado ao verão 

(para os habitantes do hemisfério norte) e o de Capricórnio ao inverno. 
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3.2.19. Etapa 18: As letras S e V. 

 

Continua Vitruvius afirmando que “após o que, nos lugares onde as linhas paralelas 

cortam a denominada horizonte, assinalam-se do lado direito a letra S e do lado esquerdo a 

letra V”. 

Apesar de Soubiran não ter usado a letra V (até essa parte da construção) o autor 

troca essa letra por Y417. Fato que só ocorre nesse texto, os demais textos analisados neste 

trabalho mantêm as letras S e V. Mais uma vez, justifica a troca das letras por causa das 

suas semelhanças. Afirma Soubiran418 que “nos manuscritos havia respectivamente E e T, 

já utilizadas por um longo tempo”, onde a primeira correção foi realizada por Giocondo e a 

segunda que está no original, sendo essa, conforme Soubiran, “acreditada por nós como a 

mais sustentável, pois entre um T e um Y maiúsculo a confusão é, a rigor, possível”. De 

qualquer forma, continua Soubiran, “essas restituições são necessárias, e mesmo se a 

filologia moderna não conseguir reencontrar as letras de que Vitruvius estava efetivamente 

se servindo para designar um ponto em particular, não existe mal grande: como 

demonstrado – está certamente consistente”. Assim, conclui Soubiran que “tal como o 

nosso é também, essa publicação será suficientemente fiel à peça original”. 

 Analisado as obras em questão e a diferença do uso da letra V por Y dada por 

Soubiran, será utilizada nesse trabalho a letra V, em comum acordo com as demais 

publicações. Assim, a figura 93 ilustra essa etapa da construção com suas respectivas letras, 

S e V, que são os pontos formados pelo cruzamento das retas GL e HK com a reta EI. Ao 

lado direito insere-se a letra V e ao lado esquerdo a letra S. 

 

                                                 
417 Vitruve, De l´architecture - livre IX, p. 28. 
418 Soubiran, “Commentaire”, p. 227. 
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Figura 93. As letras S e V. 

 

 Sob o ponto de vista da estrutura do universo, a reta LG indica o trópico de Câncer 

celeste, que é o círculo percorrido pelo Sol no dia do solstício do inverno. A linha EI 

representa o plano do horizonte de um observador, que corta LG no ponto S. Na verdade, o 

ponto S representa uma reta que é a intersecção de dois planos – o do horizonte com o do 

trópico de Câncer. A parte do trópico de Câncer que fica acima do plano do horizonte é a 

parte visual (acima do solo) da trajetória do Sol no solstício de verão (para Roma). A parte 

do trópico de Câncer abaixo do horizonte é a parte invisível (abaixo do solo) da trajetória 

do Sol neste mesmo dia, representando assim a noite (figura 94). 

 

Figura 94. O dia e a noite. 
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3.2.20. Etapa 19: A reta secante (logotomo). 

 

Vitruvius continua sua construção indicando que “assim como, na extremidade da 

semicircunferência onde se encontra a letra G, seja traçada uma linha paralela ao ponteiro 

até a semicircunferência esquerda, onde se encontra a letra H. Esta linha paralela é 

denominada de secante”. 

A construção dessa parte é simples, bastando traçar uma reta entre os pontos G e H, 

conforme indicado na figura 95. 

 

 

Figura 95. A reta entre os pontos G e H. 

 

 Todos os textos analisados neste trabalho, com exceção de Katinsky, inserem a 

palavra “eixo” no lugar de “ponteiro”. Mesmo Blánquez, que outrora denominou a linha 

PQ como “eixo do mundo”419, nesse momento insere apenas a palavra “eixo”. Mas, as 

diferenças principais estão nos textos de Soubiran e Granger. Nessa parte da construção 

esses dois autores não se referem ao traçado da linha HG, mas sim, ao traçado de outras 

linhas, não relatadas nos demais textos em análise. 

 Mas, como saber então que as referências dessa etapa de construção apresentada por 

Soubiran e Granger não são as mesmas dos demais textos? 

                                                 
419 Conforme visto no item 3.2.17. 
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 A resposta está no que Katinsky chama de secante. 

Para a construção da linha HG, tem-se os seguintes nomes dados pelos autores: 

Katinsky: secante420; 

Blanquéz: logotomo421; 

Morgan: logotomus422; 

Choisy: logotome423; 

Perrault 1673: lacotomus424; 

Perrault 1684: lacotomus425; 

Soubiran: loxotomus426; 

Granger: laeotomus427. 

 

 Percebem-se pequenas variâncias nas palavras utilizadas pelos autores e apenas 

Katinsky difere totalmente dos demais. Para Blánquez, em nota, o termo logotomo significa 

“corte”428, enquanto que para Granger, em nota, o termo laeotomus significa “corte para a 

esquerda”429. Percebe-se que, apesar do nome utilizado por Katinsky ser diferente dos 

demais autores, a referência para a construção da reta GH é a mesma, se comparado com os 

demais, com exceção de Soubiran e Granger. Apesar desses dois autores utilizarem nomes 

semelhantes dos demais autores, a construção dessa etapa é completamente diferente. 

 Pode-se traduzir essa etapa de construção, conforme Granger, da seguinte forma430: 

“da letra S será desenhada uma linha paralela ao eixo, até o ponto Y, mais afastado no 

semicírculo; e de V será desenhada também uma linha paralela para a esquerda da letra X, 

mais afastado no semicírculo”. 

Como na figura apresentada por Granger431 não são inseridas as letras S, Y, V e X e 

sua descrição não é clara quanto à construção, não é possível saber com precisão onde estão 

                                                 
420 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 213. 
421 Vitruvio, Los diez libros de arquitectura, p. 245. 
422 Vitruvius Pollio, The Ten Books on Architecture, p. 272. 
423 Vitruve, Vitruve, p. 152. 
424 Vitruve, Les dix livres d´architecture, p. 267. 
425 Vitruve, Les dix livres d´architecture de Vitruve, p. 284. 
426 Vitruve, De l´architecture - livre IX, p. 29. 
427 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 253. 
428 Vitruvio, Los diez libros de arquitectura, p. 245. 
429 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 253. 
430 Nesse momento, serão utilizadas as letras apresentadas pelos autores, para que sejam realizados os devidos 
comentários. 
431 Ver figura 76. 
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localizadas essas letras. Por esse motivo, será descartado aqui o texto de Granger, nessa 

etapa da construção. 

Soubiran também relata essa construção de forma diferente e mais clara, se 

comparada com Granger. Afirma Soubiran que “da letra S será desenhada uma linha 

paralela ao eixo até o semicírculo direito, que irá cortar em V, e de Y uma paralela para a 

esquerda que irá cortar o semicírculo em X”. 

Vê-se nesse momento um certo problema do uso das letras apresentado por 

Soubiran, pois como verificado no item 3.2.13, Soubiran troca a letra X por G, porém não 

troca a letra Y por H. Além disso, existe a menção da letra V, que não se refere à letra V 

utilizada neste trabalho, proposta pelos demais autores. A solução para saber a qual letra 

informada por Soubiran correspondem as letras utilizadas neste trabalho está na própria 

figura apresentada por ele. Dessa forma, se faz necessário analisar a figura 96 apresentada 

por Soubiran432. 

 

Figura 96. Figura apresentada por Soubiran com as letras S, V, X e Y. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 229) 

                                                 
432 Soubiran, “Commentaire”, p. 229. 



 147

 Sabendo que a qualidade da figura 96 fornecida por Soubiran deixa passar os 

detalhes em análise, serão fornecidas nas figuras 97 e 98, de forma ampliada e em partes, as 

parcelas do verão e inverno, respectivamente, destacando-se as letras S e V, além das letras 

X e Y. 

 

 

Figura 97. Figura apresentada por Soubiran com as letras S e V na parcela do verão. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 229) 

 

 

 

Figura 98. Figura apresentada por Soubiran com as letras X e Y na parcela do inverno. 

(figura apresentada por Soubiran, op. cit., p. 229) 
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 Comparando a figura 95, construída de acordo com as descrições fornecidas por 

Katinsky, Blanquéz, Morgan, Choisy, Perrault 1673 e Perrault 1684 e, em comum acordo 

com as figuras apresentadas por Choisy433, Morgan434, Perrault 1673435 e Perrault 1684436, 

onde esses autores traçam a reta GH com as figuras 96, 97 e 98, fornecidas por Soubiran, 

além da figura 74 apresentada por Granger, onde esses dois autores não traçam a reta GH, 

pode-se perceber que não se trata da mesma construção. Porém, analisado as variações dos 

nomes das secantes (logotomo) fornecidas pelos autores em questão, conclui-se que existem 

duas construções diferentes com o mesmo nome. 

Para construção da figura nessa etapa de trabalho, optou-se aqui traçar não apenas a 

reta GH, como também as retas SV e XY, onde, para não causar conflitos entre as letras 

utilizadas deve-se saber que neste trabalho foi inserida a letra U no lugar de V. Optou-se 

por essa troca de letras pois, como visto no item 3.2.19, a letra V foi inserida durante a 

construção em concordância com os demais autores, com exceção de Soubiran. Assim, 

apenas por organização, na tabela 16, temos as comparações das letras adotadas neste 

trabalho e as apresentadas por Soubiran. 

 

Letras 

utilizadas 

nessa etapa 

de trabalho 

G H S U V X 

Soubiran G H S V Y X 

Tabela 16. Comparação das letras. 

 

 Iremos então utilizar as letras G, H, S, U, V e X em conformidade com a tabela 16, 

para construção da figura 99. Para tanto, deve-se: 

a) Traçar uma reta entre os pontos GH; 

b) Traçar uma reta paralela ao eixo (QP), partindo de S até encontrar com a parcela do 

verão. Chama-se aqui esse ponto de U; 

                                                 
433 Auguste Choisy, “Établissement des appareils de mesure du temps: tracés préalables”. In: Vitruve, Vitruve. 
Paris, F. De Nobele, 1971, 2, plate 75. 
434 Vitruvius Pollio, The Ten Books on Architecture, p. 271. 
435 Vitruve, Les dix livres d´architecture, p. 267. 
436 Vitruve, Les dix livres d´architecture de Vitruve, p. 283. 
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c) Traçar uma reta paralela ao eixo (QP), partindo de V até encontrar com a parcela do 

verão. Chama-se esse ponto de X; 

 

 

 

Figura 99. As retas GH, SU e VX. 

 

 De fato, nos seus comentários Soubiran nos alerta que “a partir daqui, os editores já 

não estão completamente de acordo”437. Afirma Soubiran que autores como Rose, Degering 

e Krohn não compartilham das mesmas opiniões. Enquanto Rose acredita que se faz 

necessário traçar uma reta entre os pontos GH, Degering influencia Soubiran, onde nessa 

etapa de construção são traçadas as retas SU e VX438. 

 Mas, qual motivo levou Soubiran a escolher a corrente de pensamento de Degering, 

no lugar de Rose e dos demais autores aqui analisados439? 

 A resposta é dada pelo próprio Soubiran quando afirma que “apenas H. Degering, 

em nossa opinião, torna uma solução satisfatória”, pois como relata o autor, “a manutenção 

para construção das duas paralelas SV e YX440 (apenas as letras que empregadas aqui 

diferem das nossas)” se aplicam mais com o texto original que “nós havíamos visto”. 

                                                 
437 Soubiran, “Commentaire”, p. 227. 
438 Letras utilizadas nesse trabalho, onde nos comentários de Soubiran são apresentadas como SV e YX. 
439 Desconsiderando Granger, pelos problemas apresentados nessa etapa de construção. 
440 Nesse trabalho, letras utilizadas como SU e VX. 
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 Conforme afirmado por Evans, a parte do arco da circunferência LU representa a 

parcela semidiurna que está acima da linha do horizonte, enquanto que a parte do arco da 

circunferência  UG a parcela semidiurna que representa abaixo da linha do horizonte441. O 

mesmo pode-se afirmar em relação ao arco KX, onde representa a porção semidiurna acima 

da linha do horizonte, enquanto que o arco HX a porção semidiurna abaixo da linha do 

horizonte442. 

 É interessante notar também que os arcos LUG e KXH, representantes das parcelas 

semidiurnas e, localizadas sobre as linhas dos trópicos Câncer e Capricórnio, indicadas 

pelas retas LG e HK, respectivamente, se erguidas perpendicularmente em relação a 

construção do analema, obtém-se uma esfera. Assim, tem-se uma parte dessa esfera 

ilustrada na figura 100, onde é construída a perpendicularidade do arco de circunferência 

LUG em relação a reta LG. 

 

 

Figura 100. A parcela semidiurna LUG. 

 

 Na figura 101 é ilustrada de forma planificada a parcela semidiurna LUG 

apresentada na figura 100. 

                                                 
441 Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, p. 136. 
442 Ibid., p. 137. 
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Figura 101. A parcela semidiurna LUG planificada. 

 

3.2.21. Etapa 20: O círculo dos meses. 

 

Após essa diferença entre os textos de Soubiran e Granger com os demais 

analisados neste trabalho, percebe-se que os textos convergem para a mesma construção na 

etapa seguinte. Assim, em comum acordo com todos os textos, Vitruvius completa a 

construção do seu analema, quando relata que: 

 

Por fim, deve ser colocada a ponta do compasso na interseção dessa linha com o 

raio equinocial, onde estiver assinalada a letra D, sendo aberto até a intersecção da 

circunferência com o raio estival, onde se encontra a letra H. A partir deste centro 

equinocial, com abertura igual ao raio estival, traça-se com o compasso o círculo 

mensal que é denominado meneu. 

 

Para realizar a construção dessa etapa deve-se determinar a mediatriz da reta GH, 

onde essa será chamada de ponto D. Depois, com a ponta seca do compasso sobre o ponto 
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D, traça-se uma circunferência de raio DG ou DH. A essa circunferência dá-se o nome de 

“círculo dos meses”. A figura 102 ilustra essa etapa da construção. 

 

  

Figura 102.  Círculo dos meses. 

 

 Existem duas diferenças nos textos analisados. 

A primeira é a troca da letra X por D nos textos de Perrault 1673443 e Perrault 

1684444. Por causa da letra X utilizada na construção do item 3.2.20 e da concordância que 

existe com os demais textos analisados, optou-se nesse trabalho por utilizar a letra D. 

A segunda diferença está no nome dado ao círculo mensal. Blánquez445 utiliza 

menaeos, enquanto que Morgan446, Soubiran447 e Choisy448 utilizam menaeus. Granger449, 

Perrault 1673450 e Perrault 1684451 utilizam manaeus e, Katinsky452 utiliza meneu. Nos 

textos em latim, Soubiran453 e Choisy454 apresentam a palavra menaeus, enquanto que 

Granger455 utiliza manaeus.  

                                                 
443 Vitruve, Les dix livres d´architecture, p. 267. 
444 Vitruve, Les dix livres d´architecture de Vitruve, p. 284. 
445 Vitruvio, Los diez libros de arquitectura, p. 245. 
446 Vitruvius Pollio, The Ten Books on Architecture, p. 272. 
447 Vitruve, De l´architecture - livre IX, p. 29. 
448 Vitruve, Vitruve, p. 152. 
449 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 253. 
450 Vitruve, Les dix livres d´architecture, p. 268. 
451 Vitruve, Les dix livres d´architecture de Vitruve, p. 284. 
452 Vitrúvio, Da arquitetura, p. 213. 
453 Vitruve, De l´architecture - livre IX, p. 29. 
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Seja qual for a palavra utilizada, a idéia é uma só: nessa etapa de trabalho Vitruvius 

ensina a construir o círculo mensal. 

Soubiran explica que esse “círculo mensal, que é uma espécie de projeção plana da 

eclíptica (daí a relevância do nome loxotomus de onde está o principal diâmetro GH), deve 

ser dividido em doze partes iguais, a partir de H até G”456. Deve ficar claro que essa divisão 

em doze partes iguais referentes aos meses era utilizada pelos antigos e, portanto, 

aproximada. Esses utilizavam como base de apoio o caminho aparente do Sol em cada mês 

do ano numa distância igual no céu. No entanto, deve-se mostrar que Vitruvius não fala em 

dividir esse círculo em doze partes. 

Sobre a divisão em doze partes iguais da circunferência em questão, deve-se 

determinar o hexágono inscrito, através dos seis traços sobre a circunferência, com a 

medida do raio da própria circunferência. Após isso, deve-se determinar a mediatriz entre 

dois traços sobre a circunferência, ou seja, a mediatriz do arco correspondente a um lado do 

hexágono e com essa medida, traçar sobre a circunferência os seis traços restantes, 

completando assim, doze divisões. Para construção desses doze traços, é interessante que 

comece a partir do ponto H, para que nas próximas etapas sejam facilitadas as construções. 

Na nota apresentada por Perrault 1684457, pode-se entender um pouco mais sobre o 

círculo dos meses. Perrault 1684 indica que esse círculo dos meses representa a linha da 

eclíptica, linha imaginária que o Sol percorre na esfera celeste num ciclo de um ano. Vemos 

nesse momento, a visão de universo geocêntrico representado no círculo dos meses inserido 

sobre a visão topocêntrica, representada nas sombras dos solstícios e equinócios que foram 

projetadas pelo gnômon e, que são representadas pelas retas AT e AR para os solstícios e 

AC para os equinócios. 

 

                                                                                                                                                     
454 Vitruve, Vitruve, p. 152. 
455 Vitruvius, Vitruvius on Architecture, p. 252. 
456 Soubiran, “Commentaire”, p. 232. 
457 Vitruve, Les dix livres d´architecture de Vitruve, p. 284. 
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Figura 103.  Círculo dos meses e a eclíptica. 

 À medida que o Sol vai se deslocando na eclíptica, ao longo do ano (figura 103), ele 

descreve diariamente círculos em torno da Terra. Para determinar a sombra projetada pelo 

gnômon no meio-dia em um determinado dia (e, mais especificamente, nos dias em que o 

Sol entra em cada signo), é preciso estudar esses movimentos do Sol. 

 

Figura 104.  O analema e o círculo dos meses. 
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Como o analema é uma figura plana, utiliza-se um círculo auxiliar (o menaeus) para 

determinar a posição do Sol na linha LAH correspondente à entrada em cada signo. A 

posição do menaeus pode ser separada do resto do diagrama, como mostrado na figura 104. 

Nesse diagrama, a linha λµ, por exemplo, representa um círculo percorrido pelo Sol no dia 

em que ele entra na constelação do Touro. Os pontos λ e µ, que são as intersecções desse 

círculo com o meridiano, permitem saber a direção do Sol, neste dia, ao meio-dia (ou seja, 

no meridiano) em relação ao ponto A (o centro do universo, a Terra, o local onde está o 

observador, a ponta do gnômon) e assim determinar a sombra projetada no solo. 

Dessa forma, temos uma transposição do caminho aparente do Sol em um ano 

realizado entre as retas GL e HK para o círculo dos meses. Esse círculo é dividido em doze 

partes iguais que representam os doze meses do ano, conforme visto em Soubiran (ou os 

doze signos).  

Através das doze divisões iguais sobre o círculo dos meses, como visto nesse item, 

Soubiran nos afirma que, se podem obter: 

 

1- a direção do raio solar e o comprimento da sombra do gnômon para cada mês do ano e; 

2- o valor mensal do arco diurno do Sol, que permite encontrar a duração do dia e da noite. 

 

Sobre a primeira análise, referente à direção do raio solar e o comprimento da 

sombra do gnômon para cada mês do ano, Soubiran expõe que é necessário utilizar o ponto 

A e a divisão do círculo dos meses, para então obter a “línea planitiae”  458, onde essa se 

localiza entre os pontos R e T. Dessa forma, percebe-se que Soubiran chama o traço RT , 

apresentado na figura 102 de “linha do plano”. Isso significa que Soubiran concorda com a 

construção de Perrault 1684, por considerar que a linha RT serve para determinar cada mês 

do ano, de acordo com a sombra projetada do gnômon ao longo do ano sobre essa linha, 

chamada de “linha do plano”. 

Para a segunda, referente ao valor mensal do arco diurno do Sol, Soubiran nos 

explica que: 

 

                                                 
458 Soubiran, “Commentaire”, p. 232. 
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[...] para cada um dos pontos determinados sobre o círculo mensal, nós podemos 

construir (como foi feito para G e H) uma perpendicular ao eixo do mundo QP459. 

Esta perpendicular, que estará necessariamente incluída entre GL e HK460 e paralela 

a elas, servirá de diâmetro a um semicírculo representando o arco semidiurno dos 

meses considerados. Este semicírculo será dividido, como LUG461 e KXH462, em 

duas partes desiguais por uma paralela ao eixo do mundo conduzida do ponto ou do 

diâmetro recém construído que corta o horizonte EI463. 

 

 Pode-se perceber que Soubiran utiliza retas paralelas a GL e HK, para cruzar o 

círculo dos meses. Essas retas devem passar pelas as divisões realizadas sobre o círculo dos 

meses. Para esclarecer melhor essa construção apresentada por Soubiran e sua 

determinação do valor mensal do arco diurno do Sol, é ilustrada na figura 105 a etapa de 

construções. Para tanto, chamam-se nesse trabalho de n’e n” os pontos por onde cruza a 

reta L1G1 paralela em relação a reta GL em duas das doze divisões sobre o círculo dos 

meses. Assim, tem-se: 

 

 

Figura 105. Construção da reta L1G1 determinado os 

pontos  n’e n” sobre o círculo dos meses. 

                                                 
459 Soubiran utiliza as letras Q e Z, mas como referência a figura 100, serão utilizadas as letras Q e P. 
460 Soubiran utiliza a letra M, mas como referência a figura 100, será utilizada a letra K. 
461 Soubiran utiliza a letra V, mas como referência a figura 100, será utilizada a letra U. 
462 Soubiran utiliza a letra M, mas como referência a figura 100, será utilizada a letra K. 
463 Soubiran, “Commentaire”, pp. 232-3. 
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A figura 106 apresenta com maiores detalhes o cruzamento da reta L1G1 sobre o 

círculo dos meses. 

 

Figura 106. Detalhe de n’ e n”. 

 

 No lugar onde a reta L1G1 corta o círculo meridiano temos o ponto τ. A reta que 

liga a extremidade A do gnômon ao ponto τ, prolongada, corta o chão (reta RT) no ponto η. 

A linha Bη indica a sombra do gnômon no chão, nesse dia. Essa construção poderá ser 

realizada para cada dia do ano, porém Soubiran e Perrault 1684 indicam apenas para cada 

mês do ano. Assim, percebe-se que a divisão do círculo dos meses em doze partes iguais 

origina no centro dessa circunferência (ponto D), doze retas estendidas até a circunferência. 

O ângulo formado entre duas retas de mesmo ponto será igual a 30o, pois 
o

o

30

360
 = 12, ou 

seja, 12 meses (figura 107). 

 

 

Figura 107. Divisão em 30o graus para completar 360o. 
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Nos seus comentários, Soubiran não menciona a transposição da visão de universo 

geocêntrica para a visão topocêntrica. O mesmo ocorre com Perrault 1684. Porém, 

enquanto Soubiran explica a construção na visão universal, Perrault 1684, apresenta nos 

seus comentários a visão topocêntrica. Pode-se observar a ilustração apresentada por 

Perrault 1684464 nos seus comentários na figura 108. 

 

Figura 108.  O manaeus de Perrault 1684. 

(figura apresentada por Perrault 1684, op. cit., p. 284) 

 

Dessa forma, associando a figura 108 fornecida por Perrault 1684 com a figura 102 

elaborada por esse trabalho, obtém-se a figura 109. 

 

 

Figura 109. O círculo dos meses e as marcações dos meses. 

                                                 
464 Vitruve, Les dix livres d´architecture de Vitruve, p. 284. 
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 Com o exposto, pode-se afirmar que Perrault 1684 considera o círculo dos meses 

com uma visão de universo e, ainda, realiza uma transposição da visão de universo 

geocêntrico dado por Soubiran para uma visão topocêntrica. 

 É importante notar que Vitruvius não indica como deve ser usado o menaeus. 

 

3.2.22. Etapa 21: Figura do analema. 

 

Por fim, Vitruvius completa sua exposição, afirmando que “destarte obtém-se a 

figura do analema”. Continua ainda: 

 

Estando isso devidamente descrito e explicado, ou através de linhas hibernais, ou 

estivais, ou equinociais, ou mesmo mensais, poderão ser traçadas cartas solares para 

todas as horas com o auxílio do analema, e, submetendo-se a ele as múltiplas 

variedades e gêneros de relógios, veremos que poderão ser elaborados segundo estes 

engenhosos procedimentos. 

 

 Em concordância com os demais textos, nessa etapa, será finalizada a construção do 

analema de Vitruvius com a figura 110, onde é apresentada a ilustração com suas letras 

utilizadas nesse trabalho, a saber que: 

 

− a reta AB representa o gnômon (visão topocêntrica); 

− a circunferência de raio AB a meridiana (visão de universo geocêntrico); 

− ponto C a sombra equinocial (visão topocêntrica); 

− a reta AC o raio equinocial (visão topocêntrica); 

− a reta EI o horizonte (visão de universo geocêntrico); 

− a reta AR o raio de verão (visão topocêntrica); 

− a reta AT o raio de inverno (visão topocêntrica); 

− a parte superior a reta GL a parcela do verão (visão de universo geocêntrico); 

− a parte inferior a reta HK a parcela de inverno (visão de universo geocêntrico); 

− a reta PQ o eixo do mundo (visão de universo geocêntrico); 
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− a semicircunferência GL que passa por U o estival ou verão (visão de universo 

geocêntrico); 

− a semicircunferência HK que passa por X o hibernal ou inverno (visão de universo 

geocêntrico); 

− a reta GH o logotomo (secante) que para Soubiran são as retas US e VX (visão de 

universo geocêntrico); 

− a circunferência de raio DG ou DH o círculo dos meses (visão de universo geocêntrico); 

 

 

Figura 110. O analema de Vitruvius. 

 

 De acordo com Soubiran465, como visto no item 3.2.17  e reforçado por Martins466, 

temos que: 

 

− a reta GL representa o trópico de câncer (visão de universo geocêntrico); 

− a reta CN o equador (visão de universo geocêntrico); 

− a reta HK o trópico de capricórnio (visão de universo geocêntrico). 

                                                 
465 Soubiran, “Commentaire”, p. 226. 
466 Martins, “A análise geométrica da duração dos dias, no tratado sobre a esfera de Sacrobosco”, p. 171. 
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E, ainda, para Soubiran467, na visão topocêntrica, a reta RT representa a linha do 

plano, conforme observado no item 3.2.21.. 

 Dessa forma, pode-se então verificar na figura 111 os nomes das linhas. 

 

 

Figura 111. O analema de Vitruvius e seus traços com seus nomes. 

 

 Ainda, nas figuras 112 e 113 as partes referentes à visão topocêntrica e a visão de 

universo geocêntrico, respectivamente. 

 

Figura 112. O analema de Vitruvius na visão topocêntrica. 

 

                                                 
467 Soubiran, “Commentaire”, p. 232. 
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Figura 113. O analema de Vitruvius na visão de universo geocêntrico. 

 

 Deve-se notar que o texto de Vitruvius é tão curto, sendo desprovido de figuras e 

esclarecimentos, que se torna quase impossível compreendê-los sozinho. Mesmo as 

diversas explicações encontradas não esclarecem o significado completo do diagrama. 

E assim Vitruvius termina sua explicação referente ao analema, afirmando que: “o 

que deixei passar a respeito deste assunto não o fiz por preguiça, mas por temer ser 

excessivamente prolixo”. Ou seja: Vitruvius não mostrou como o analema pode ser usado. 

Para que este trabalho não aparente ser “prolixo”, será analisada no capítulo 4 a construção 

do relógio de Sol horizontal plano sugerido por Bilfinger a partir do analema de Vitruvius, 

como um exemplo de aplicação dessa construção. 
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CAPÍTULO 4 

 

DO ANALEMA PARA O RELÓGIO PLANO HORIZONTAL  

 

 Este capítulo estudará uma das três aplicações conhecidas do analema de Vitruvius. 

Como visto no capítulo 2, as três aplicações do analema são para os relógios solares: 

- planos; 

- cilíndricos; 

- esféricos. 

O objetivo dessa aplicação contida nesse capítulo é verificar e comparar a proposta 

de Gustav Bilfinger468 de aplicação do analema de Vitruvius para construção do relógio 

solar plano horizontal, tendo como base os comentários de Evans469 e Soubiran470, além do 

auxílio do texto de Martins471. 

Decidiu-se desenvolver apenas uma aplicação do analema de Vitruvius para não 

correr o risco desse trabalho ser “prolixo” como o próprio autor menciona no capítulo VII 

do livro IX, no final do verso 7. Em especifico, optou-se pela escolha do relógio solar plano 

horizontal por causa das análises apresentadas no capítulo 2, no item 2.8, referente ao 

relógio de Patrocles em conjunto com a construção do analema descrito no capítulo 3, nas 

partes que se vêem a visão topocêntrica.  

Algumas relações entre o analema e a construção de um relógio já ficaram claras, 

como quando é obtida a menor sombra do dia através do gnômon vertical no chão plano 

obtendo-se, por conseqüência, a metade do dia claro. Como visto no capítulo 3, Vitruvius 

descreve essa menor sombra para os solstícios e equinócios, além dos demais meses através 

do círculo dos meses, quando aborda a visão topocêntrica durante a sua construção. Essa 

parte da análise do analema é transferida de forma direta ao relógio solar plano. As figuras 

114 e 115, servem de comparação para essa proposta aqui mencionada. 

                                                 
468 Soubiran, “Commentaire”, pp. 233-40. A construção pode ser verificada na obra Die Zeitmesser der 
Antiken Völker de Gustav Bilfinger editada em 1886, Stuttgart, nas páginas 31 a 35. Neste trabalho não foi 
utilizada a obra de Gustav Bilfinger, mas os comentários fornecidos por Soubiran. 
469 Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, pp. 132-41. 
470 Soubiran, “Commentaire”,  pp. 233-40. 
471 Martins, “A análise geométrica da duração dos dias, no tratado sobre a esfera de Sacrobosco”, pp. 165-81. 



 164

A figura 114 apresenta o analema de Vitruvius na visão topocêntrica, conforme 

visto no capítulo 3. Porém, nessa ilustração são inseridas as posições do Sol para os 

solstícios e equinócios e suas respectivas sombras projetadas no solo pelo gnômon ao meio-

dia (quando passa pelo meridiano celeste), a saber: 

- Sol 1: posição do Sol para o solstício de verão que produz a sombra 1 no solo; 

- Sol 2: posição do Sol para os equinócios que produz a sombra 2 no solo; 

- Sol 3: posição do Sol para o solstício de inverno que produz a sombra 3 no solo. 

 

 

Figura 114. O analema de Vitruvius e o Sol nos solstícios e equinócios. 

 

Existem várias outras posições intermediárias do Sol ao longo do ano, incluindo 

aquelas cujas sombras ao meio-dia estão marcadas sobre a reta RT para os vários meses do 

ano (ou melhor, para a entrada do Sol nos vários signos). 

A figura 115 apresenta um relógio solar plano horizontal apresentado por Evans472. 

 

                                                 
472 Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, p. 139. 
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Figura 115. Relógio de Sol horizontal plano. 

(figura apresentada por Evans, op. cit., p. 139) 

 

 Colocando em perspectiva o relógio apresentado na figura 115 e inserindo em um 

plano vertical parte do analema, referente à visão topocêntrica (figura 114), teremos o 

resultado mostrado na figura 116: 

 

 

 

Figura 116. Superposição do analema de Vitruvius sobre o relógio de Sol horizontal plano. 
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Gibbs reforça essa aplicação do analema ao relógio solar plano horizontal ao afirmar 

que tanto Vitruvius como Ptolomeu “descreveram o analema para determinar a posição do 

Sol servindo para encontrar o comprimento e direção da sombra fornecida pelo gnômon 

sobre a face plana do relógio solar”473. Dessa forma, o aspecto topocêntrico do analema de 

Vitruvius pode ser transferido e observado na construção do relógio solar plano horizontal, 

como apresentado por Bilfinger. No entanto, o analema não indica diretamente como 

construir a figura plana que indica as horas ao longo do dia. 

Soubiran concorda com Bilfinger quando afirma que “de fato, com os traços do 

analema apresentados por Vitruvius, nós teríamos muita dificuldade de construir as linhas 

horárias de um relógio plano horizontal”474. Continua Soubiran afirmando ainda que “G. 

Bilfinger teve o grande mérito de restituir [o que faltava na descrição de Vitruvius], e nós 

não podemos fazer melhor do que reproduzir aqui suas figuras e a parte essencial de sua 

demonstração”. 

Dessa forma, como o próprio Soubiran afirma, a partir da observação inicial de uma 

haste fincada perpendicularmente no chão, os antigos construíram figuras extremamente 

complexas, que lhe forneciam dados referentes às horas e aos meses e “essa rigorosa 

progressão do mais simples para o mais complexo demonstra a superioridade da engenharia 

científica grega” 475. 

 A construção apresentada por Soubiran476, tendo como base Bilfinger, pode ser 

dividida em duas etapas: 

1. as construções das linhas dos solstícios e dos equinócios; 

2. as marcações das horas dos solstícios e equinócios; 

 Evans apresenta a construção de forma diferente. No seu artigo o autor não insere a 

construção das linhas dos solstícios e dos equinócios isoladamente como Soubiran, porém 

utiliza a própria construção das marcações das horas dos solstícios de verão e inverno para 

traçar as linhas dos solstícios. Apenas a construção da linha do equinócio é semelhante a 

Soubiran, porém as marcações das horas são feitas unindo os pontos das horas 

correspondentes, nas linhas do solstício de verão e do solstício de inverno. 

                                                 
473 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 40. 
474 Soubiran, “Commentaire”, p. 233. 
475 Ibid., p. 234. 
476 Ibid., pp. 234-9. 



 167

Soubiran não é tão claro quanto à construção das horas sobre a linha do solstício de 

inverno e dos equinócios, apenas menciona que se deve repetir a operação realizada com as 

marcações das horas sobre a linha do solstício de verão477. De fato, as marcações das horas 

do solstício de verão e inverno são parecidas, porém para os equinócios não são tão simples 

como aparentam ser, se utilizado o mesmo método de construção sugerido por esse autor. 

Pode-se perceber que Soubiran é mais detalhista na sua construção em relação às 

linhas dos solstícios e equinócios, deixando em aberto os detalhes de construção das 

marcações das horas dos equinócios e solstício de inverno. No caso de Evans, percebe-se 

que sua construção é mais prática, não apenas por aproveitar as marcações das horas para 

construir as linhas dos solstícios, mas também por utilizar em alguns casos o uso de 

transferidor – um recurso inaceitável, é claro, para os antigos. 

Será parte deste trabalho apresentar as construções sugeridas nos comentários de 

Soubiran referente às linhas dos solstícios e equinócios. Após essa etapa serão construídas 

as marcações das horas do solstício de verão e inverno, tomando como base os comentários 

de Soubiran em conjunto com os de Evans. Por fim, será construída a marcação das horas 

dos equinócios tomando como base a sugestão de Evans. Deve-se lembrar que ambos os 

autores utilizam Bilfinger  como referência. 

 

4.1. CONSTRUÇÃO DAS LINHAS DOS SOLSTÍCIOS E EQUINÓCIOS. 

 

Para entender melhor essa etapa de construção é apresentada na figura 117 o 

analema de Vitruvius com as linhas que servirão de apoio para construção das linhas dos 

solstícios e equinócios. 

 

                                                 
477 Soubiran, “Commentaire”, p. 239. 
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 Figura 117. Parte do analema de Vitruvius, mostrando os traços necessários 

para a construção das linhas dos solstícios e equinócios. 

 

 Na figura 118 é apresentada a ilustração do relógio solar plano horizontal478. A parte 

superior do desenho (uma parte do analema) pode ser pensada como um conjunto de linhas 

traçadas em um plano vertical na direção norte-sul. A parte inferior do diagrama é o traçado 

do relógio solar em um plano horizontal. A linha BT do analema corresponde à linha B’ T’ 

do relógio solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
478 Soubiran, “Commentaire”, p.235. 



 169

 

Figura 118. Relógio horizontal plano e as linhas dos solstícios e equinócios. 

(Soubiran, op. cit., p. 235; as letras foram alteradas) 
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Como a figura apresentada por Soubiran não é nítida, principalmente quanto às 

letras e números inseridos, foi necessário redesenhar a figura. Foram então inseridas as 

letras que são utilizadas neste trabalho no lugar das apresentadas por Soubiran, para 

facilitar a compreensão da construção. Na tabela 17, são apresentados as letras e números 

que foram alteradas. As demais letras permanecem como no desenho original. 

 

Letras 

utilizadas 

nesta etapa 

de trabalho 

L R’ R’ N C C’ K T V S A B 

Soubiran I I’ I’’ a a’ a’’ 1 1’ P O m g 

Tabela 17. Comparação das letras. 

 

4.1.1. Implantação do gnômon. 

 

 Primeiramente será marcado o local onde deverá ser implantado o gnômon. Com 

base nas figuras 117 e 118, deve-se: 

- prolongar a reta AB; 

- escolhe sobre essa reta um ponto suficientemente distante de B e marcar B’; 

 Este é o local onde o gnômon deve ser erguido. A distância B’ B pode ser, por 

exemplo, o triplo de AB, para que as figuras não se superponham. 

 

 4.1.2. Construção da linha norte-sul do relógio. 

 

 Pelo ponto B’, traça-se uma paralela à reta BT do analema. Essa é, no relógio 

horizontal, a reta norte-sul. 

 Traçando perpendiculares à reta BT pelos pontos R, C e T do analema, até 

encontrarmos a reta norte-sul do relógio plano, obtemos os pontos correspondentes R’, C’, 

T’ (figura 119). 
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Figura 119. Obtendo os pontos R’, C’ , T’. 

 



 172

 Portanto, com o gnômon cravado verticalmente no ponto B’, as suas sombras ao 

meio-dia no dia do solstício de verão estará em R’, nos de equinócio estará em C’ e no 

solstício de inverno estará em T’. Já vimos, no capítulo anterior, como marcar também os 

pontos correspondentes às sombras nos outros momentos do ano (entrada do Sol nos vários 

signos do zodíaco). No entanto, ainda não sabemos qual a alinha que será percorrida no 

solo pela sombra da ponta do gnômon durante esses dias, nem como marcar as horas. Isto 

será indicado a seguir. 

 

4.1.3. Determinação da linha dos equinócios. 

 

 Sabemos que ao meio-dia dos dias de equinócio a sombra da ponta do gnômon está 

em C’. Nestes dias o Sol nasce exatamente na direção leste e se põe exatamente na direção 

oeste. São os únicos dias do ano em que a sombra do gnômon percorre uma reta, na direção 

leste-oeste. Como essa reta deve passar pelo ponto C’, a reta percorrida pela sombra do 

gnômon nos dias de equinócio é exatamente a reta CC’. 

 

4.1.4. A sombra do gnômon. 

 

 Nos outros dias do ano, o Sol já não nasce e se põe em direções opostas. A trajetória 

da sombra do gnômon no solo não é mais uma reta e sim uma curva. 

 Em cada dia, na visão geocêntrica, o Sol descreve uma circunferência em torno do 

eixo do mundo. Se unirmos os pontos dessa circunferência à ponto do gnômon, teremos um 

cone. 

 Prolongando os raios do Sol que passam pela ponta do gnômon, eles descrevem um 

outro cone oposto ao primeiro (figura 120). 
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Figura 120. O movimento do Sol  e o gnômon durante o ano. 

 

 A intersecção desse segundo cone com o plano do chão irá determinar uma linha 

que, obviamente, é uma curva cônica. É difícil perceber que a sombra no chão não pode 

percorrer uma circunferência, nem uma elipse, nem uma parábola. Ela percorrerá uma 

hipérbole. Para cada dia do ano, essa hipérbole tem um a forma diferente e uma posição 

diferente. 

 

4.1.5. Determinação da linha do solstício de verão. 

 

Figura 121. A esfera celeste. 
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 No dia de solstício de verão (para o hemisfério norte), o Sol percorre o trópico de 

Câncer. Imaginamos o Sol se movendo nesta circunferência, e seus raios iluminando a 

Terra (no centro do universo) e projetando a sombra do gnômon sobre o solo (paralelo ao 

horizonte celeste). Precisamos encontrar a forma da trajetória da sombra do gnômon nesse 

dia. Por enquanto, só conhecemos um ponto dessa sombra (ao meio-dia), que corresponde 

ao momento em que o Sol passa pelo ponto L (pelo meridiano). Precisamos agora encontrar 

a sombra para qualquer outro momento do dia, quando o Sol está em qualquer outro ponto 

entre o nascer do Sol (U) e o pôr do Sol (U’), que são os pontos onde a trajetória do Sol 

corta o horizonte celeste. Em princípio, precisaríamos determinar a sombra do gnômon em 

diversos momentos, para poder traçar a curva. No entanto, seguindo as análises acima 

citadas, vamos determinar um único ponto, em um momento indeterminado do dia de 

solstício de verão. Consideremos, então, um ponto Λ. Quando o Sol está na posição Λ, ele 

projeta no chão, no ponto λ, a sombra do gnômon, fora da linha norte-sul. Como encontrar 

a posição do ponto λ? 

 A determinação da posição de λ é feita encontrando-se, primeiramente, a sua 

posição no plano do meridiano e, depois a distância Bλ (tamanho da sombra). Ver figura 

122. 

 

 

 

Figura 122. Determinação de λ. 
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 Voltemos ao analema, comparando sempre com o diagrama anterior da estrutura do 

universo. 

 Muitas das linhas do analema são projeções, no plano meridiano, dos círculos 

celestes. A reta GL correspondente ao trópico de Câncer celeste. Consideremos o ponto Λ’ 

sobre essa linha, que corresponde à posição Λ do Sol no instante considerado, ilustrado na 

figura 123. 

 

 

 

Figura 123. O ponto Λ’ sobre a linha GL, que corresponde à 

posição Λ do Sol no instante considerado. 

 

 Como essa é a projeção de Λ’ no plano meridiano, e como A representa a ponta do 

gnômon, tracemos e prolongamos a reta Λ’A até a reta BT, encontrando o  ponto λ’. Essa é 

a projeção do ponto λ no plano meridiano. 

 Voltamos ao esquema do relógio de Sol. Como λ’ é a projeção do ponto λ, então 

esse ponto deve estar sobre a reta paralela a BB’ passando por λ’, conforme ilustrado na 

figura 124. 
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Figura 124. Os pontos B e B’. 
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 O passo seguinte é encontrar o tamanho da sombra nesse instante. Isso exige uma 

mudança de perspectiva, escolhendo agora um plano ABΛ vertical que passa pelo gnômon 

e pelos pontos Λ (posição do Sol) e λ (sombra do gnômon no chão). Interessa-nos a 

distância Bλ, como já foi explicado (figura 125). 

 

 

Figura 125. A distância Bλ 

 

 Há uma pequena dificuldade para fazer isso, porque o analema contém apenas uma 

projeção dos círculos celestes no plano do meridiano, e o Sol não está no meridiano. É 

necessário alterar a projeção. 

 No analema, a distância entre Λ’ e a reta EI é a altura do Sol sobre o horizonte, 

projetada no plano meridiano. 

 Essa altura do ponto Λ’ não muda, se trocarmos o plano meridiano pelo plano 

AC Λ. Traçamos então uma paralela ao horizonte passando por Λ’, até encontrar a 

circunferência. Ali teremos o ponto Λ, e o plano do papel é, agora, o plano AB Λ (figura 

126).  

 



 178

 

Figura 126. Os pontos Λ e λ. 

 

 Agora, unindo L com A e prolongando, até encontrar a reta que passa por B e 

representa o plano do solo, encontramos o ponto λ, representado na figura 126. A distância 

Bλ é o tamanho da sombra do gnômon nesse instante do dia de solstício de inverno. 

Note que o plano da figura 126 não é o meridiano e, portanto, não está no mesmo 

plano do analema. No entanto, por economia de papel, pode-se considerar essa figura 

superposta ao analema. Porém, para não criar confusão entre os dois planos, vamos agora 

assinalar Λ e λ com asteriscos, para indicar que estão em um outro plano, conforme 

ilustrado na figura 127. 
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Figura 127. Os pontos Λ* e Λ’* . 
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 Agora, sabemos que BΛ* é o tamanho da sombra do gnômon no instante 

considerado, no dia do solstício de verão; e sabemos que, nesse mesmo instante, a projeção 

dessa sombra no plano meridiano é λ’. 

 Agora, toma-se a distância Bλ* com o compasso e traça-se um arco de 

circunferência com centro em B’. Os pontos onde essa circunferência cruza a reta que passa 

por λ’ vão nos dar as duas possíveis posições de λ. Uma delas (λ1) está a oeste de B’ e 

representa uma sombra antes do meio-dia; a outra posição (λ2) está a leste de B’ e 

representa a sombra depois do meio-dia. 

 Temos, agora, três pontos pelos quais deve passar a curva do solstício de verão; os 

pontos λ1, λ2 e R’. Poderíamos obter outros pontos, repetindo o procedimento, mudando a 

posição de Λ’* na reta LG e obtendo as novas posições de λ’ e λ*.  

 

4.1.6. Determinação da linha do solstício de inverno. 

 

 Com etapas de construções parecidas para determinação da linha do solstício de 

verão, se constrói a linha do solstício de inverno. Porém, agora, a linha do analema que 

representa o movimento circular do Sol neste dia é HK, em vez de GL. Portanto, devemos 

escolher um ponto qualquer de HK, na posição KV que está acima do horizonte (EI) e que 

representa o dia, e repetir a construção anterior. 

 

- marcar na linha  KV um ponto qualquer Γ’*; 

- traçar uma reta do ponto Γ’* até encontrar com a reta bt, passando sobre o ponto A. O 

ponto determinado sobre a reta BT será chamado de γ’; 

- traçar uma reta perpendicular a BT partindo do ponto γ’ (ou seja, paralela a BB’); 

- traçar uma reta paralela a EI, partindo do ponto Γ’*, até cruzar a circunferência meridiana; 

- o cruzamento dessa reta com a circunferência meridiana será chamado de ponto Γ*; 

- traçar uma reta partindo do ponto Γ* até encontrar a reta BT, passando pelo ponto A. O 

ponto determinado sobre a reta BT será chamado de γ*; 

- traçar uma reta perpendicular a BT partindo do ponto γ*; 

- com a ponta seca do compasso em B´, traçar um arco de circunferência de raio igual a 

Bγ*; 
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- esse arco de circunferência irá cruzar a reta que passa por γ’, paralela a BB’, em dois 

pontos, γ1 e γ2; 

- deve-se construir uma hipérbole que passe sobre esses dois pontos e pelo ponto T’. Essa 

linha será a linha do solstício de inverno. 

 

Assim se obtém a construção das linhas dos solstícios e equinócios do relógio solar 

plano horizontal a partir do analema de Vitruvius (figura 128). Como a posição dos pontos 

Λ’* e Γ’* pode ser escolhida arbitrariamente, podem ser obtidos quantos pontos se queira 

sobre essas hipérboles. 
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Figura 128. Determinação da linha do solstício de inverno. 
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 Embora, nessas duas etapas, tenham sido determinadas as linhas dos solstícios, não 

encontramos ainda o modo de marcar as horas correspondentes a cada posição do Sol. É o 

que vai ser feito agora. 

 

4.2. AS MARCAÇÕES DAS HORAS DOS SOLSTÍCIOS E EQUINÓCIOS. 

 

Reduzindo os traços do analema de Vitruvius e deixando apenas os que serão, 

necessariamente, utilizados para construção das marcações das horas dos solstícios e 

equinócios, temos na figura 129 o analema na sua forma simplificada. 

 

 
  

Figura 129. O analema de Vitruvius com os traços necessários 

para construção das marcações das horas do solstício de verão. 

 

 Na figura 130 é apresentada a ilustração do relógio solar plano horizontal, incluindo 

as marcações das horas na linha do solstício de verão479. Vamos ver como é feita essa 

construção. Antes, porém, é preciso esclarecer o significado especial dado pelos romanos às 

horas que vão se marcadas. 

                                                 
479 Soubiran, “Commentaire”, p. 238; Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, p. 137. 
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 Em primeiro lugar, é necessário mencionar que os relógios solares mediam horas 

que não correspondem às nossas. Eram as chamadas “horas desiguais”. 

A concepção da divisão das horas utilizadas na época de Vitruvius é diferente da 

utilizada atualmente. Gibbs afirma que os astrônomos Helenísticos dividiam a parte do dia 

claro em horas sazonais480. Isso significa que a divisão em doze partes iguais do dia claro 

dependia do nascer e pôr do Sol, fato que atualmente não se aplica. Na atualidade, 

independentemente da estação do ano que estamos a duração da hora civil é de 84600 

segundos, ou seja, 24 horas, enquanto que a duração do dia sideral médio, utilizados em 

muitos cálculos pelos astrônomos contemporâneos, é de aproximadamente 23 horas 56 

minutos e 4 segundos. Dessa forma, pode-se perceber que Vitruvius tomou como base para 

construção do seu analema a divisão em doze partes iguais em relação ao nascer e ocaso do 

Sol para cada dia do ano, proporcionando assim as horas sazonais citadas por Gibbs. 

Com isso, durante o solstício de verão, por ser o dia claro mais longo do ano e 

quando dividido em doze partes iguais, proporcionava intervalos de “horas maiores” se 

comparado com o solstício de inverno. Pois, como durante o solstício de inverno o dia claro 

é o menor do ano, através da divisão em doze partes iguais entre o nascer e o ocaso do Sol 

desse dia, proporcionava intervalos de “horas menores”. 

 Além disso, as horas eram contadas a partir do nascimento do Sol, e o meio-dia 

correspondia à sexta hora do dia. 

 Na figura  129, a linha LG representa, em projeção, o círculo percorrido pelo Sol no 

solstício de verão. O segmento LS representa a parte dessa circunferência acima do 

horizonte (ou seja, o dia) e o segmento SG representa a noite. Devemos agora dividir a 

trajetória do Sol na linha LS de acordo com a divisão da parte clara do dia em 12 partes 

iguais. Para isso, usamos a semicircunferência GUL, a qual, como vimos, é uma 

representação da metade do trópico de Câncer celeste. A linha UL deve ser dividida em 6 

partes iguais. O ponto U representa o nascimento do Sol, e o ponto L representa o meio-dia. 

 

 

 

 

                                                 
480 Gibbs, Greek and Roman Sundials, p. 10. 



 185

 

 

Figura 130. Relógio horizontal plano e as marcações das 

horas sobre a linha do solstício de verão. 
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4.2.1. As marcações das horas do solstício de verão. 

 

A figura 131 apresenta uma parcela da figura 130, onde de forma ampliada pode-se 

observar as seis divisões sobre o arco de circunferência LU, marcando os pontos a, b, c, d, 

e. A divisão do arco LU em seis partes iguais pode ser feita facilmente com um 

transferidor. É muito difícil fazer essa divisão com régua e compasso, pois não existe um 

modo geral (válido para um ângulo qualquer) de dividir um arco (ou ângulo) em três partes 

iguais usando régua e compasso. 

 

 

 

Figura 131. Detalhes do arco KX e sua construção. 

 

 Os pontos a, b, c, d, e representam as posições do Sol, sobre o trópico de Câncer 

celeste, nos instantes correspondentes às horas 1, 2, 3, 4, 5 pelo sistema romano. Traçando 

retas paralelas a SU pelos pontos a, b, c, d, e, marcamos sobre SL os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 

que são as projeções no plano do meridiano da posição do Sol nesses instantes. 

 Agora, para cada um desses pontos, podemos aplicar o mesmo procedimento que 

havia sido usado para um ponto arbitrário Λ’* sobre a linha SL, para achar a posição 

correspondente da sombra do gnômon no relógio solar plano. Por exemplo: a partir do 

ponto 2, traça-se uma reta que passa pelo ponto A e que cruza a reta BT no ponto 2’. A 
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partir desse ponto traça-se uma paralela a BB’. Depois, a partir do ponto 2 traça-se uma 

paralela ao horizonte EI até o círculo meridiano, e aí se marca o ponto II. Traça-se uma reta 

a partir de II, passando pelo ponto A, até a reta BT, e esse ponto é chamado de II’. Mede-se 

com o compasso a distância de B até II’, que é o tamanho da sombra do gnômon neste 

instante (2 horas depois do nascer do Sol). Com centro em B’, traça-se um arco de 

circunferência com esse raio, que cruza a reta que passa por 2’ em dois pontos. Um deles (a 

oeste) é a posição da sombra da ponta do gnômon na hora 2 (dos romanos) e o outro ponto 

(a leste) é a posição da sombra duas horas antes do pôr do Sol, ou seja, à hora 10 dos 

romanos, como ilustrada na figura 132. 
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Figura 132. Detalhes da construção das horas. 
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 Todas as outras horas são marcadas de modo análogo. Na prática, antes de se 

construir a linha do solstício de verão, podem ser marcados todos os pontos das horas e, 

depois, assar uma curva (hipérbole) por todos eles.  

 

4.2.2. As marcações das horas do solstício de inverno. 

 

Para determinação das marcações das horas do solstício de inverno, basta repetir as 

operações referente as marcações das horas do solstício de verão481. A idéia central da 

construção é a mesma. Enquanto que na construção das marcações das horas sobre a linha 

do solstício de verão toma-se como partida a linha que representa o trópico de Câncer 

celeste, para a construção das marcações das horas sobre a linha do solstício de inverno 

toma-se como partida o trópico de Capricórnio celeste, que é representado pelo arco de 

circunferência HK, em específico a parte do arco da circunferência XK, que corresponde à 

parte clara do dia (Sol acima do horizonte). 

Nos comentários de Soubiran, não é apresentada a figura referente a essa 

construção. Neste trabalho ela será desenhada com base nos comentários referentes à 

construção das marcações das horas na linha do solstício de verão, transportando-as para o 

solstício de inverno. Dessa forma, com base no analema de Vitruvius, a figura 133 

apresenta os traços necessários para construção das marcações das horas do solstício de 

inverno. 

 

 Figura 133. Traços necessários para marcações das horas do solstício de inverno. 

                                                 
481 Soubiran, “Commentaire”, p. 239; Gibbs, Greek and Roman Sundials, p.138. 
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 Como Evans482 nos lembra, a construção das marcações das horas do solstício de 

verão e inverno, na prática, devem ser realizadas na mesma folha, utilizando a mesma 

altura do gnômon, mas, para não tornar as figuras demasiadamente carregadas de traços 

será parte desse trabalho construir a marcação das horas do inverno e suas etapas de forma 

separada das marcações das horas do solstício de verão. Na figura 134 é apresentada a 

ilustração do relógio solar plano horizontal construído pelo autor desse trabalho. 

 

 

 

 

                                                 
482 Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, p. 138. 
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Figura 134. Relógio horizontal plano e as marcações 

das horas sobre a linha do solstício de inverno. 
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 Na figura 135 é apresentada uma parcela da figura 134, onde de forma ampliada 

pode-se observar as seis divisões do arco de circunferência KX e suas projeções sobre a 

reta HK que representa o trópico de Câncer. No arco KX os pontos são a’, b’, c’, d’, e’, e 

correspondem aos pontos 1, 2, 3, 4, 5 sobre a reta HK. Depois são traçadas retas de cada 

um desses pontos passando pelo ponto A, que são prolongadas até a linha do solo BT; e 

outras retas paralelas ao horizonte, que encontram o círculo meridiano em I, II, III, IV, V. 

 

 

 

Figura 135. Detalhes do arco KX e sua construção. 

 

Da mesma forma, são apresentadas na figura 136, com base na construção ilustrada 

na figura 134 os detalhes dos traçados das horas. 
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Figura 136. Detalhes da construção das horas. 
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As letras aqui utilizadas são diferentes das empregadas por Soubiran e Evans. 

Na figura 137 é ilustrada a construção final das marcações das horas no solstício de 

inverno. 

 

Figura 137. Relógio horizontal plano e as marcações das horas 

 sobre a linha solstício de inverno. 
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4.2.3. As marcações das horas dos equinócios de primavera e outono. 

 

Soubiran483 e Evans484 afirmam que para determinação das marcações das horas dos 

equinócios, basta repetir as operações referente as marcações das horas do solstício de 

verão e inverno. Porém, Soubiran não descreve nada referente a essa construção e tão 

pouco apresenta qualquer ilustração. Evans apresenta uma ilustração, porém concebida 

através de um método de construção diferente de Soubiran. A figura 138485, apresenta a 

ilustração dada por Evans. 

 

Figura 138. As marcações das  horas dos equinócios por Evans. 

(figura apresentada por Evans, op. cit., p. 139) 

 

 Para marcação das horas sobre a linha dos equinócios, Evans sugere a união entre as 

mesmas horas do verão com o inverno486. Assim, por exemplo, da marcação das 2 horas 

obtida sobre a linha do solstício de verão, estende-se uma reta até encontrar a marcação das 

2 horas obtida sobre a linha do solstício de inverno. O mesmo se repete para as 3 horas, 4 

horas e assim sucessivamente até às 11 horas. 

 Será apresentada nesse trabalho a marcação das horas sobre a linha dos equinócios, 

utilizando a mesma idéia proposta por Soubiran e Evans quanto à marcação das horas nos 

                                                 
483 Soubiran, “Commentaire”, p. 239. 
484 Evans, The History and Practice of Ancient Astronomy, p. 138. 
485 Ibid., p. 139. 
486 Ibid. 
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solstícios. A descrição detalhada e a ilustração dessa construção não são apresentadas por 

Soubiran e Evans, tendo sido desenvolvidas pelo autor deste trabalho. Dessa forma, com 

base no analema de Vitruvius, a figura 139 apresenta os traços necessários para construção 

das marcações das horas dos equinócios. 

 

 

 Figura 139. O analema de Vitruvius mostrando apenas os traços necessários 

para construção das marcações das horas dos equinócios. 

 

 Na figura 138, alinha NF representa o círculo equinocial, projetado no plano do 

meridiano. Portanto, essa linha representa a projeção do movimento do Sol em torno da 

Terra no dia dos equinócios. A metade NA, acima da linha do horizonte EI representa o dia, 

e a outra metade AF representa a noite. 

 Podemos girar o círculo equinocial e projetá-lo sobre o plano do analema. Então, ele 

coincidirá com o círculo meridiano. Agora, o arco PNQ representa a parte do círculo 

equinocial correspondente ao dia, cuja projeção é AN. 

 Dividindo-se o arco PN em 6 partes, temos as seis horas que vão do nascer do Sol 

(P) até o meio-dia (N) nos dias de equinócio. 

Na figura 140 é apresentada a ilustração do relógio solar plano horizontal construído 

pelo autor desse trabalho com base nos comentários referente à construção das marcações 

das horas dos solstícios de verão e inverno, transportando-as para as marcações das linhas 

horárias dos equinócios. 
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Figura 140. Relógio horizontal plano e as marcações 

das horas sobre a linha dos equinócios. 
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 Na figura 141 é apresentada uma parcela da figura 140, onde de forma ampliada 

pode-se observar as seis divisões sobre o arco de circunferência PN e as respectivas retas 

auxiliares. 

 

 

Figura 141. Detalhes do arco PN e sua construção. 

 

Da mesma forma, são apresentadas na figura 142, com base na construção ilustrada 

na figura 140 os detalhes dos traçados das horas. 
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Figura 142. Detalhes da construção das horas. 
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 Consideramos, por exemplo, a hora 3 depois do nascer do Sol, que corresponde ao 

ponto C no arco PN, com projeção no ponto 3 da reta FN e que corresponde ao ponto III no 

círculo. 

 Do ponto 3 traça-se uma reta que passa por A, até a reta BT. É óbvio, pela figura 

140, que para todas as diferentes horas, no equinócio, obtemos sempre o ponto C, e isso 

explica por qual motivo a linha dos equinócios, no relógio solar, é uma reta. Traçamos a 

partir do ponto C uma reta paralela a BB’. Em todas as horas, a sombra do gnômon estará 

nessa linha, nos dias dos equinócios. 

 Agora, do ponto III traçamos uma reta que passa por A e vai até a reta BT. Aí 

marcamos o ponto III’. A distância de B até III’ é o tamanho da sombra do gnômon nesse 

instante (hora 3), no dia do solstício. 

 Medimos com o compasso a distância de B até III’ e depois, com esse raio e com 

centro em B’ traçamos um arco de circunferência que corta a reta CC’ em dois pontos. O 

que está a oeste da linha norte-sul corresponde à hora 3, o que está a leste corresponde à 

hora 12 – 3 = 9. 

 Observe na figura 143 essa construção. 
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Figura 143. Detalhes da construção das horas. 
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 Seguindo o exemplo apresentado para a hora 3, podem ser marcados os pontos 

correspondentes às demais horas dos dias de equinócio. 

 

4.3. SOBREPOSIÇÃO E COMPARAÇÃO. 

 

Como as construções referente as linhas dos solstícios e equinócios e suas 

marcações das horas correspondentes foram construídas separadamente, na figura 144 é 

ilustrada o resultado final do relógio solar plano horizontal, com a sobreposição das figuras 

130, 137 e 140. 
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Figura 144. Relógio solar plano horizontal com base no analema de Vitruvius. 
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 A figura 145 apresenta de forma ampliada a linhas dos solstícios e equinócios com 

as marcações das 2 horas até ás 11 horas sobre as mesmas, além da linha norte-sul e a linha 

leste-oeste que passa perpendicular à norte-sul cruzando o ponto B’que representa o 

gnômon. 

 

Figura 145. Relógio solar plano horizontal construído com 

base no analema de Vitruvius com suas linhas e marcações das horas. 
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E assim, na figura 146 é apresentado o relógio solar plano horizontal, com suas 

devidas linhas horárias iniciando na linha do solstício de verão, cruzando as linhas dos 

equinócios e terminando na linha do solstício de inverno. 

 

 

Figura 146. Relógio solar plano horizontal. 
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4.4. SOUBIRAN, EVANS E OS DEMAIS COMENTADORES. 

 

Sobre o analema de Vitruvius, pode-se perceber que os comentadores se dividem 

em duas correntes, quando à sua construção. Soubiran e Evans diferem dos demais autores 

analisados em uma parte da análise e depois, na etapa de construção seguinte, retomam à 

mesma corrente de pensamento dos demais autores. Porém, essa etapa de construção 

apresentada por Soubiran e Evans, que não é descrita pelos demais autores em questão, é 

peça fundamental para construir um relógio solar plano horizontal. Se não fosse pelas retas 

SU e VX487 que dividem a parte do arco da circunferência LU representando a parcela 

semidiurna que está acima da linha do horizonte e, a parcela do arco da circunferência UG 

que representa a parte semidiurna abaixo da linha do horizonte, não seria possível construir 

as linhas horárias do relógio de Sol. Como visto, toda a construção do relógio solar plano 

horizontal apresentado por Bilfinger, se inicia através dessas duas retas: SU e VX. 

Por essa razão, se analisada apenas a forma de construção apresentada pelos autores 

Frank Granger, Auguste Choisy, Morris Hicky Morgan, Julio Roberto Katinsky, Claude 

Perrault de 1673, Claude Perrault de 1684 e Augustín Blánquez, não seria possível perceber 

o uso do analema para construção do relógio de Sol. Deve-se notar que na mesma etapa de 

construção em que Soubiran apresenta as retas SU e VX, Granger também apresenta linhas 

semelhantes, porém, como não foi possível compreender essa etapa de construção 

apresentada por ele, não podemos afirmar que a construção de Granger segue a mesma 

corrente de pensamento que Soubiran. 

Assim, fez-se necessário analisar com maior profundidade a construção apresentada 

por Soubiran e Evans, que permitiu construir um relógio solar plano horizontal. Porém, a 

construção desse relógio sugerido por Bilfinger não poderia ser realizada apenas com os 

comentários apresentados por Soubiran, pois esse autor apresenta apenas a construção das 

linhas dos solstícios e equinócios, além das marcações das horas do solstício de verão. 

Apesar de afirmar que as marcações das horas para o solstício de inverno e equinócios é 

uma repetição da construção das horas do solstício de verão, essa explanação por si só não 

era suficiente. Dessa forma, foi necessário recorrer a outro autor com uma explanação mais 

completa. Evans também apresentou sua forma de construção com base nos pensamentos 

                                                 
487 Letras utilizadas nesse trabalho. Para Soubiran U = V e V = Y. 
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de Bilfinger, mas sempre destacando que sua construção era mais simples e moderna, por 

utilizar o transferidor no lugar da régua e compasso. 

O procedimento explicado por Evans excluiu a construção das linhas dos solstícios 

e equinócios, apresentadas por Soubiran. Pode-se perceber que Evans aproveita a marcação 

das horas dos solstícios e equinócios para construir essas linhas, resultando assim num 

relógio solar plano horizontal idêntico a Soubiran. 

 Pode-se comparar a construção de Evans com a realizada neste trabalho e afirmar 

que são coincidentes. A figura 147 apresenta a sobreposição de imagens entre a figura de 

Evans e a apresentada neste trabalho. 

 

 

Figura 147. Detalhes da sobreposição das marcações das horas por Evans e este trabalho. 
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 Como podem ser observadas na figura 147, as marcações das linhas dos solstícios 

de verão e inverno não são idênticas. Essa diferença é maior com a linha do solstício de 

inverno. Isso se deve ao fato de que as construções das linhas côncava e convexa dos 

solstícios foram realizadas utilizando-se poucos pontos, com um considerável espaçamento 

entre eles. Esses pontos na verdade são as marcações das horas. Poderia haver uma 

coincidência maior caso fossem construídas, por exemplo, as marcações de cada meia-hora, 

ou para maior precisão, marcações a cada quinze minutos e, assim sucessivamente para 

conseguir cada vez mais uma precisão maior. 

 A figura 148 apresenta a sobreposição de imagens entre a figura final apresentada 

por Evans e este trabalho. 

 

Figura 148. Comparação final do relógio solar plano horizontal 

apresentado por Evans e este trabalho. 
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Como podem ser observadas na figura 148, as horas sobre a linha do solstício de 

inverno não são idênticas. Novamente, isso se deve ao fato de que as construções das linhas 

dos solstícios foram realizadas utilizando-se poucos pontos, com um considerável 

espaçamento entre eles. Como conseqüência, ocorre essa diferença nas horas do solstício de 

inverno. Dessa forma, como resultado final, pode-se afirmar que o analema de Vitruvius é 

aplicável para a construção do relógio de Sol plano horizontal. No caso de relógios com 

outras formas e posições, é necessário introduzir diversas mudanças em relação à análise 

aqui apresentada. 
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CAPÍTULO 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante a exposição apresentada neste trabalho foi verificada a discordância entre 

diversos estudiosos em relação ao nome atribuído a Vitruvius. Por causa dessa razão, são 

levantadas diversas hipóteses acerca do seu nome e, também as variantes que isso 

proporciona. Entre essas, pode-se citar, como analisado no capítulo 1, os estudos relativos à 

sua data de nascimento e sua trajetória de vida, questões ainda discutidas entre os 

estudiosos e, portanto, não conclusivas. Dizer que Vitruvius escreveu sua obra em 16 a.C., 

27 a.C. ou qualquer outra data com um número definido não é correto, pois sabemos que 

muitos autores discordam entre si. Por isso, com margem de segurança aceitável, pode-se 

considerar apenas que Vitruvius escreveu sua obra no final do século I a.C. Essa datação é 

muito importante para a Astronomia, pois sabendo a localização exata onde viveu Vitruvius 

e uma data específica pode-se calcular a posição do Sol durante todo o ano para a região em 

análise e, como conseqüência, obter uma maior precisão nos estudos referentes ao analema 

de Vitruvius e suas aplicações para os relógios solares citados pelo arquiteto. A 

possibilidade de se ter dados mais exatos proporcionará ferramentas de apoio para entender 

melhor os tipos de relógios solares descritos por Vitruvius, que foram analisados no 

capítulo 2 e, como verificado, alguns desses relógios ainda são causas de estudos e 

discussões acadêmicas entre os estudiosos. Além disso, também possibilitará uma 

transposição das hipóteses de Gustav Bilfinger e Drecker com suas variações de relógios 

solares para os tempos atuais e seus devidos testes práticos para comprovação das 

aplicações do analema de Vitruvius em relação aos relógios propostos por esses autores. 

Afinal, conforme visto no capítulo 4, utilizando como exemplo o relógio solar plano 

apresentado por Gustav Bilfinger, reproduzido por Soubiran e Evans, tomando como ponto 

de partida o analema de Vitruvius, esse relógio solar plano é uma questão teórica e não 

prática, pois a realização da prática requer dados astronômicos que forneçam uma data e 

um local específico com sua exata coordenada latitudinal. Porventura, a própria ciência 

astronômica poderia responder à questão da localização e datação tendo como base 

principal de trabalho os relatos minuciosos descritos por Vitruvius no seu livro nove e, em 
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outros livros que o autor insere conceitos de Astronomia. Porém, esse é um estudo que 

ainda merece ser investigado. 

Conforme verificado ao longo de todo este trabalho, pôde-se constatar que as 

discordâncias existentes entre os autores que interpretam Vitruvius são, em parte, 

conseqüência das versões que temos em mãos. Muitas palavras apresentadas na língua 

grega e que não foram traduzidas pelo próprio Vitruvius, por não encontrar termos 

apropriados, estão presentes nas diversas traduções latinas, francesas, inglesas, italianas, 

espanhola e brasileira. Algumas dessas palavras gregas, quando encontrado um termo que 

melhor se apropria do sentido da frase, estabelecem uma concordância entre as traduções 

analisadas, porém outras deixam a desejar quanto à concordância do sentido da frase, 

causando assim grandes debates entre os comentadores. 

Outro fator de discordância entre os comentadores que foram analisados neste 

trabalho ocorre por causa da ausência da figura do analema dado por Vitruvius. O que se 

tem em mãos, como foi apresentado no capítulo 1, é uma construção sugerida por diversos 

autores, que nos chega até o presente momento. E assim, como nas palavras gregas que não 

possuem traduções proporcionando diferentes interpretações, com a figura do analema não 

é diferente. Dessa forma, como verificado no capítulo 3 em relação à construção do 

analema, por diversas vezes pode-se constatar a ocorrência de trocas de letras apresentadas 

pelos autores estudados. Mesmo que, por exemplo, numa determinada etapa da construção 

o autor A utilize a letra apresentada pelo outro autor B, isso não garante que esse autor A 

irá utilizar as letras do autor B em outra etapa de construção do analema. E ainda, pôde-se 

constatar também em alguns casos que o autor A utilizou-se das letras apresentadas por um 

terceiro autor, no caso do nosso exemplo, autor C. Assim, como visto na análise da 

construção do analema apresentada no capítulo 3, pode-se citar o caso das figuras 

apresentadas por Soubiran, Granger e Perrault 1684. 

Essas variações de letras existentes nas figuras para auxiliar a construção do 

analema e que são propostas pelos autores analisados nesse trabalho, oferecem ao 

pesquisador que deseja reconstruir o analema (como nosso caso), a escolha de uma 

reconstrução singular para sua figura. Outra possibilidade é a escolha das letras inseridas na 

figura apresentada exclusivamente por um autor. Porém, essa escolha proporciona risco de 

uma visão exclusivista da linha de pensamento do autor em questão, como o caso de 

Perrault 1684, o que poderia causar deficiência em algumas etapas de construção e, por 
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conseqüência, deficiência na aplicação de algumas variações de relógios solares. Afinal, se 

utilizada apenas a construção e a figura apresentada por Perrault 1684, o construtor irá 

perceber que sem as linhas SV e YX dado por Soubiran, será impossível construir o relógio 

solar plano horizontal de Gustav Bilfinger. Assim, como visto no capítulo 3, optou-se por 

considerar a proposta de Soubiran onde as letras são meros instrumentos auxiliadores para 

construção do analema, desde que proporcione ao leitor uma tradução da construção do 

analema de Vitruvius correspondente com as letras utilizadas na figura e suas variações 

apresentadas por outros autores, como foi a linha de trabalho utilizada nesta pesquisa. 

Ainda sobre a discordância entre os comentadores analisados nesse trabalho em 

relação à figura do analema apresentado por Vitruvius, deve-se considerar também a forma 

sucinta de construção apresentada por Vitruvius. Apesar do arquiteto apresentar as etapas 

de construção de forma didática, o mesmo poderia detalhar com mais precisão essas etapas 

ou até, inserir construções auxiliares. Podem-se citar, como exemplos, os casos da divisão 

em quinze partes iguais da circunferência meridiana e a divisão em doze partes iguais do 

círculo dos meses. Uma hipótese da ausência dessas explicações poderia ser que na época 

de Vitruvius isso era muito comum entre os matemáticos, sendo que essa hipótese conduz 

ao pensamento de que Vitruvius escreveu seus dez livros não para leigos, mas sim para os 

que conheciam a arte da matemática. Hipótese essa que precisa ser estudada com mais 

rigor. 

Por fim, durante toda a pesquisa realizada, percebeu-se a necessidade de consultar 

as diversas traduções existentes, anotações realizadas por autores, textos paralelos de 

comentadores, além de artigos que, isoladamente ou em conjunto, supriram diversos pontos 

obscuros presentes no texto de Vitruvius. O que se deseja afirmar é que estudar o nono 

livro de Vitruvius, mesmo que de forma simplificada, sem considerar seus ricos detalhes e 

sem recorrer a obras de apoio relativo aos assuntos apresentados por Vitruvius é uma tarefa 

que poderia comprometer o entendimento do seu conteúdo. O leitor deverá ter em mente 

que muitos detalhes passarão desapercebidos e quando não, mal interpretados. 

E assim, termina neste ponto esta pesquisa, o que não esgota o assunto, pois, como 

afirma Vitruvius, “se deste método não falei com mais detalhe não é por ter sido 

negligente, mas sim por temor de ser molesto e pesado escrevendo em excesso”. 
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