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FIGURA 68 - Bicycle Snake/ Orange Snake / Cycle Snake, p. 140 

Fonte (acedido em 19 de Maio de 2015 - 22:22) 

Disponível em: 

http://www.archdaily.com/522669/bicycle-snake-dissing-weitling-

architecture/53b354d0c07a80790f00022d_bicycle-snake-dissing-weitling-architecture__d3x1243-jpg/ 

 

FIGURA 69 - Bicycle Snake/ Orange Snake / Cycle Snake, p. 141 

Fonte (acedido em 19 de Maio de 2015 - 22:22) 

Disponível em: 

http://www.archdaily.com/522669/bicycle-snake-dissing-weitling-

architecture/53b354d0c07a80790f00022d_bicycle-snake-dissing-weitling-architecture__d3x1243-jpg/ 

 

FIGURA 70 - Vista sobre a cidade da Póvoa de Varzim, p. 152 

Sem autor. Fonte (acedido em 20 de Novembro de 2015 - 00:58) 

Disponível em: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=505431&page=3 

FIGURA 71 - Rua da Junqueira, p. 154 

Produção própria em 16 de Junho de 2015 

 

FIGURA 72 - O movimento na rua da Junqueira, p. 154 

Jorge Portojo. Fonte (acedido em 22 de Novembro de 2015 - 4:17) 

Disponível em: 

http://portojofotos.blogspot.pt/2012_11_19_archive.html 
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Sem autor. Fonte (acedido em 31 de Outubro de 2015 - 01:39) 

Disponível em: 

http://www.priac.com.pt/portfolio 
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Sem autor. Fonte (acedido em 23 de Novembro de 2015 - 00:15) 

Disponível em: 

http://thestarisme.blogspot.pt/2006/08/respostas-ao-desafio.html 

 

FIGURA 85 - Moinhos no monte de S. Félix, p. 157 

Sem autor. Fonte (acedido em 23 de Novembro de 2015 - 00:25) 

Disponível em: 

http://www.origens.pt/explorar/doc.php?id=4395 

FIGURA 86 - Parque da cidade, p. 160 
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Produção própria em 16 de Novembro de 2015 
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FIGURA 98 - Terra e Mar, p. 164 

Sem autor. Fonte acedido em 20 de Novembro de 2015 - 01:13) 

Disponível em: 

http://hotelavenida-povoa.com/hotel 

 

FIGURA 99 - Avenida dos Banhos, p. 164 

Sem autor. Fonte (acedido em 22 de Novembro de 2015 - 22:38) 

Disponível em: 

http://avaliarpatrimonio.blogspot.pt/2014_11_01_archive.html 
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Sem autor. Fonte (acedido em 22 de Novembro de 2015 - 22:45) 

Disponível em: 

http://www.fotothing.com/vic99/photo/60b49c157ee719f8fb8ce8bf3af76a73/ 

FIGURA 101 - Parque infantil, Póvoa de Varzim, p. 164 

Produção própria em 16 de Junho de 2015 

 

FIGURA 102 - Parque infantil, p. 164 

Sem autor. Fonte (acedido em 22 de Novembro de 2015 - 16:10) 

Disponível em: 

http://retratoserecantos.pt/freguesia.php?id=178# 
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Produção própria em 16 de Junho de 2015 
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Produção própria em 16 de Junho de 2015 

 

FIGURA 107 - Ambiente colorido, p. 170 

Paulo Calafato. Fonte (acedido em 13 de Junho de 2015 -  00:48)  

Disponível em: 

http://www.panoramio.com/user/73097?photo_page=6&comment_page=6 
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Paulo Calafato. Fonte (acedido em 13 de Junho de 2015 -  00:48)  

Disponível em: 

http://www.panoramio.com/user/73097?photo_page=6&comment_page=6 

 

FIGURA 109 - Cor nas fachadas, p. 170 
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Produção própria em 16 de Junho de 2015 
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Sem autor. Fonte (acedido em 13 de Junho de 2015 - 00:30) 

Disponível em: 
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Disponível em: 
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RESUMO 

 

 O tema desta dissertação tem por base a cor na arquitetura, que se 

constitui como elemento fulcral e como base da leitura e da reflexão para o 

estudo desta investigação. 

 Com o desenvolvimento das cidades ao longo dos tempos, através de 

novos materiais, novas técnicas, novas peças de mobiliário urbano e, portanto, 

novas cores que permitem a renovação dos espaços, a cidade tem ganho um 

novo caráter e uma nova imagem que permite um maior conforto 

proporcionado por novas vivências e novas actividades que o espaço pode 

oferecer. 

 Para desenvolver o estudo no que diz respeito à problemática da cor na 

arquitetura, consideramos alguns fatores e implicações que se manifestam 

através da cor, que interferem no espaço e no ser humano. O processo foi 

metodologicamente desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica, da 

qual podemos destacar autores como José Aguiar com as suas reflexões sobre a 

cor enquanto fator interveniente na cultura e identidade das cidades, Teresa 

Táboas Veleiro e Pedro Brandão que nos permitiram abordar as relações 

existentes entre o fenómeno da cor e os diversos fatores que a suportam perante 

a arquitetura. Através deste estudo, pretendemos mostrar a importância que a 

cor exerce na arquitetura, sobretudo nos espaços públicos exteriores, e de que 

forma pode funcionar como ferramenta promotora do conforto e da 

dinamização que permite formas de organização do espaço e, 

consequentemente, diferentes apropriações do mesmo, transformando espaços 

completamente desarticulados, descaraterizados e adormecidos, em espaços 

dinâmicos e atrativos, que convidam o utente a entrar e a permanecer, 

funcionando diversas vezes como cartão de visita da cidade.  

 Comprovamos portanto, que a importância do recurso às cores na 

requalificação de espaços públicos exteriores, na sua relação com a envolvente, 

na sua inovação, dinamização e conforto, proporcionam uma perspectiva de 

criatividade, atração e comunicação perante o espaço público, promovendo a 
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interação social e contribuindo para o desenvolvimento cultural, económico e 

social da cidade e das pessoas que nela habitam. 
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ABSTRACT 

 The colour as a major element of architecture is the basis of the search and 

reflection for the study of this project. 

 With the development of urban areas, over time, the city has gained a new 

personality, a new image that enables a new comfort provided by new 

experiences and new activities that the space can offer. This was possible through 

new materials, new techniques, new urban furniture and new colours, which allow 

space renewal.  

 In order to develop the project on what the colour in architecture is 

concerned,  we take into consideration some factors and implications that 

express themselves  through colour and interfere in the space and in the human 

being. The process was methodologically developed through a bibliographical 

research, from which we can highlight authors like José Aguiar with his reflections 

about the colour as a major player in culture and cities’ identity;  Teresa Táboas 

Veleiro and Pedro Brandão, who have enabled us to address the existing 

connections between the phenomenon of colour and the several factors which 

support it towards architecture.  Our intention is to show the importance of colour 

in architecture, especially in outdoor public areas and the way it can be used as 

a tool which promotes comfort and dinamization and enables different ways of 

space organisation and consequently different appropriations of it, by 

transforming disjointed, featureless and sleeping areas into dynamic and 

attractive spaces, which invite to get in and stay. These spaces work frequently as 

a visiting card of the city. 

 Therefore, we have proved the importance of colour in public spaces’ 

requalification, its connection with the surrounding area, as well as the  

innovation, revitalisation and comfort it provides in a perspective of criativity, 

attraction and communication, which promotes social interaction and contributes 

to the cultural, economic and social development of the city as well as of those 

who live in it. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho aborda a cor na arquitetura perante a sua forma 

absolutamente dinâmica e curiosa de interferir em diversos fatores, como 

psicológico, físico, cultural, identitário, comunicativo, ambiental e visual dos 

espaços.  

 Este processo pretende aprofundar o conhecimento sobre o tema e 

demonstrar a importância do estudo da cor na arquitetura, pois, diversas vezes, é 

colocada em segundo plano.  

 A cor exerce um papel fulcral na arquitetura e é objetivo de estudo 

perceber de que forma a cor interfere no conforto do espaço, seja ele físico ou 

psicológico. É necessário sensibilizar o arquiteto relativamente às características, 

implicações, exigências e consequências da aplicação da cor na arquitetura, 

com o intuito de transformar e desenvolver a arquitetura de forma dinâmica e 

coerente e perceber como pode a cor ser pensada de forma a criar um bom 

nível de conforto e atrair a população, funcionando, assim, como estímulo da 

interação social e do desenvolvimento cultural.  

 Todo o processo foi desenvolvido através de uma metodologia que 

careceu essencialmente de uma pesquisa bibliográfica, pesquisas através da 

internet e foram ainda realizadas visitas a locais, nomeadamente aos espaços 

requalificados na cidade da Póvoa de Varzim. 

 Em relação ao estado da arte podemos destacar José Aguiar em "Cor e 

Cidade Histórica" que possibilitou uma contextualização do fenómeno da cor na 

cidade e seu valor identitário e cultural, Jorrit Tornquist, com a obra "Color y Luz, 

Teoria y Prática" e Arne Valberg com a obra "Light Vision Color" que nos facilitou a 

perceção dos efeitos de luz e cor. Pedro Brandão com a obra "A identidade dos 

lugares e a sua representação coletiva - Bases de orientação para a conceção, 

qualificação e gestão do espaço público" e Jorge Manuel Gonçalves com "Os 

espaços Públicos na Reconfiguração da cidade" que nos ajudaram a 

estabelecer estratégias que redefinem o sentido da cidade, que por nós aliadas 

à cor, facilitam a interação no espaço.  
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 Atualmente, os espaços são dotados de uma maior diversidade de cor e, 

portanto, regados de informação e estímulos visuais que, quando em excesso, 

podem interferir no conforto do espaço. Neste sentido, torna-se importante 

focarmo-nos exatamente na cor perante a atualidade, devido ao vasto número 

de materiais e, portanto, cores disponíveis no mercado que permitem ao 

arquiteto dar corpo à sua criatividade na concretização do projecto de 

arquitetura e na sua capacidade de funcionar como elemento de conforto e de 

dinamização do espaço arquitetónico.  

 Desta forma, o presente trabalho estrutura-se a partir de três momentos, 

em que num primeiro momento estudamos fatores e implicações da cor na 

arquitetura numa perspetiva mais historicista e científica. Abordamos, portanto, a 

interferência da cor ao nível histórico, cultural e identitário de um lugar, os 

processos da cor e da luz em todos os aspetos que acompanham o espaço, pois 

sem ela estaríamos perante a ausência de cor. A abordagem do tema da luz, 

abrange, para além da luz natural, a luz artificial, pois é um tipo de luz cada vez 

mais utilizado na arquitetura. 

 Outro dos fatores a ser abordado é o poder que a cor exerce no ser 

humano de o remeter inconscientemente para um mundo de emoções, de 

sentimentos, promover o seu conforto ou de forma inversa, criar confusão e mau 

estar através da sua interferência psicológica. Na arquitetura, a cor exerce um 

papel fulcral do qual resulta a imagem de um espaço, de um lugar, da cidade. 

  A harmonia da imagem, resultado da conjugação de bons contrastes é 

essencial, pois interfere tanto ao nível da aparência como das sensações que 

cria. Estes contrastes, estas cores, são provenientes de materiais que 

proporcionam uma certa facilidade de expressão à arquitetura e, portanto, 

tornam-se também objecto de estudo, tal como o simbolismo e as associações 

que lhe são inerentes e que muitas vezes são fundamentais para a aplicação da 

cor na arquitetura. Desta forma, abordamos também a cor no sentido de ser 

aplicada estrategicamente. 

 No segundo momento abordamos mais especificamente a importância 

da cor na reconfiguração dos espaços públicos exteriores, sobre os quais são 

estudadas questões referentes aos espaços verdes, à presença da água, ao 
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mobiliário urbano, espaços de transição, quer pedonal quer automóvel, ou seja 

elementos coloridos que interferem na arquitetura, no conforto do espaço, na 

nossa vida. Neste sentido apresentamos estratégias de regeneração do espaço 

através da cor, com o intuito de perceber de que forma estes elementos 

coloridos, para além de proporcionarem o conforto do espaço, permitem 

estimular a interação social e contribuir, desta forma, para o desenvolvimento 

cultural e social do lugar, da cidade. 

 No terceiro capítulo é apresentado um projecto de referência com o qual 

podemos perceber e comprovar a interferência da cor na dinamização dos 

espaços públicos e o seu contributo para a cidade. Para o efeito, reforçamos a 

importância da requalificação da Praça do Almada, na cidade da Póvoa de 

Varzim, e do seu contributo para o desenvolvimento da cidade, mantendo 

presente a sua memória. 
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             CAPÍTULO I 

                  -  CONTEXTUALIZAÇÃO DA COR NA ARQUITETURA 
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1.1 - Cor e Cultura como expressão do lugar 

 1.1.1 Análise histórica da cor na arquitetura: Moderno e Contemporâneo 

 

 A cor manifesta-se há longas centenas de anos. Já na antiguidade, 

nomeadamente nos tempos primitivos, se sentia a necessidade da arte, da 

aplicação de cor, tanto na construção como na pintura.1 

Vários foram os estilos artísticos arquitetónicos que se manifestaram ao 

longo da história, como o Românico, o Gótico, o Renascimento, o Barroco, entre 

tantos outros, onde a cor se reflete em materiais, que são deixados à vista, como 

a pedra, nomeadamente em edifícios mais antigos, como por exemplo na Sé 

Velha de Coimbra, situada em Portugal, que corresponde ao estilo Românico, na 

Catedral de Chartres em Paris, um belo exemplar de arquitetura Gótica, na 

Catedral de Notre-Dame, também em França, ou ainda na Capela de Assis em 

Itália, entre tantos outros. 

 É elevado o número de alterações que ocorrem ao longo da história, mas 

é com a arquitetura moderna e contemporânea que a cor ganha maior 

expressividade e impacto visual, manifestando-se, essencialmente, através do 

contraste de diferentes tonalidades. Torna-se, portanto, importante abordar a cor 

na história da arquitetura a partir destes estilos para nos permitir saber de onde 

vimos e para onde nos direcionamos. Como referiu Arnaldo Puig Grau: 

 

 "A História é o grande arquivo de todas as experiências dos homens, é o 

próprio homem. Sem história passada não existiria o homem presente; o 

passado é a raiz do presente. O homem que pretendesse ignorar o 

passado e começar de novo a história, teria de renunciar também a ser o 

que é..." (ARNALDO PUIG GRAU,1989:8) 

 

                                                           
1
 "As pinturas rupestres são a primeira expressão da necessidade do homem de colorir o 

seu espaço, e desde os remotos tempos do paleolítico a cor passa a fazer parte 

integrante do vocabulário das construções. As primeiras civilizações utilizam a cor através 

da policromia dos materiais e da pintura, obtendo efeitos integrados na expressão 

arquitectónica."(ISABEL VALVERDE, MARTHA TAVARES, 2000) 
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 A partir da segunda metade do século XVIII, alguns períodos sofrem 

frequentemente oposições nas tendências, onde rapidamente se passa de um 

branco, um cinza ou da cor aparente de materiais para uma policromia de cores 

intensas que nada têm a ver com o anterior monocromático. A cor faz-se notar, 

com maior impacto, com o aparecimento de novos materiais construtivos, fruto 

da revolução industrial, que veio alterar o contexto social e tecnológico e a 

composição arquitetónica, culminando com o surgimento de novos estilos. 

 No final do século XIX, um elevado número de experiências cromáticas 

gera um nível mais aprofundado de pesquisas e estudos que originam diversas 

teorias. A cor torna-se, desta forma, um factor de grande preocupação que, 

aliada à autonomia e liberdade cromática, culmina em diferentes interpretações 

da expressão, através da criatividade que invade o arquiteto, o artista. A 

expressão cromática da arquitetura abre-se a novas possibilidades de utilização 

da cor, com o aparecimento de novos e coloridos materiais construtivos, fruto da 

Revolução Industrial, que veio alterar o contexto social e tecnológico e a 

composição arquitectónica, culminando no surgimento de novos estilos. 

 Na segunda metáde do século XIX (1880) surge o movimento Arts&Crafts 

(artes e ofícios), fundado pelo designer William Morris que, em conjunto com o 

escritor John Ruskin, considera que a produção do objecto a partir de 

maquinaria, não apresenta qualquer tipo de significado estético e cultural. Neste 

sentido, defendem o artesanato de forma a envolver directamente o operário na 

produção do objeto. O arquiteto Joseph Paxton foi o mentor de um projecto, do 

qual resulta um grande avanço tecnológico na arquitetura contemporânea, o 

Crystal Palace, portador de uma grande dimensão destinada a exposições 

temporárias. O aço, o vidro e elementos pré fabricados constituem os materiais 

utilizados na obra, abordando outra forma de beleza. Outras obras e respectivos 

arquitetos são motivo de destaque nesta época, como é o caso da Torre Eiffel 

projetada por Alexandre Gustave Eiffel, construída em ferro forjado, alcançando 

uma altura de 305 metros. Nos estados unidos, a falta de solo edificável 

promoveu a construção em altura, de onde resultou a criação de um sistema 

reticular de aço, ao qual se introduziam muros, janelas e soalhos. Em Chicago, 

1890, nasce o primeiro arranha céus que se vem a multiplicar por diversos lugares. 

Destacamos Louis Sullivam e os representantes da Escola de Chicago. Entre finais 
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do século XIX e inícios do século XX, em Portugal, são também incorporados 

novos materiais, destacando-se a Estação do Rossio, por José Luís Monteiro, o 

Hotel Avenida Palace e a Ponte Dona Maria, no Porto, pelo arquiteto Gustave 

Eiffel. 

 No início da década de 1890, surge o estilo conhecido como Art Nouveau, 

nome derivado de uma loja parisiense, a Maison de l´Art Nouveau, denominada 

Arte Nova em Portugal. Este movimento, que se prolongou até 1910, procura uma 

nova liberdade na criação das formas e na sua essência decorativa.  

"El Art Nouveau fue el primer intento sistemático de reemplazar el sistema 

clássico de la arquitectura y las artes decorativas, que venía 

transmitiéndose desde el siglo XVII y que se había consagrado gracias a las 

enseñanzas de las academias beaux arts." (ALAN COLQUHOUN, 2005:13)2 

 

 Destacam-se arquitetos como Victor Horta e Henry Van de Velde, como 

principais mentores da arquitetura racionalista, Hector Guimard (o francês 

responsável pela criação dos acessos à estação do metro de Paris), Otto 

Wagner, Joseph Hoffmann, Joseph Maria Olbrich, Charles Rennie Mackintosh, 

que idealizou a Escola de Arte de Glasgow em 1887-1889, que de 1907 a 1909 se 

transformou numa Biblioteca e em cuja fachada sobressai a utilização do ferro e 

do vidro e Antoni Gaudí, que criou conhecidas obras, como a Sagrada Família e 

o Parque Güell, em Barcelona. Situado no cimo da cidade de Barcelona, o 

Parque Güell é um belo exemplar da aplicação criativa da cor na arquitetura. 

Trata-se de uma obra de Gaudi, construida entre 1900 e 1914, com vista para a 

Casa-Museu. Esta obra foi declarada Património da Humanidade, sendo 

portadora de uma beleza e imagem peculiar, como nos mostram as figuras 1, 2, 3 

e 4. 

                                                           
2
 Tradução do autor: 

 

 "A Art Nouveau foi a primeira tentativa sistemática de substituir o sistema clássico da 

arquitectura e das artes decorativas, que vinha a ser transmitida desde o século XVII e foi 

consagrada pelos ensinamentos das academias de beaux arts." (ALAN COLQUHOUN, 

2005:13) 
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FIGURA 1 - Parque Güell, Barcelona 

FIGURA 3 - Parque Güell, Barcelona 

FIGURA 2 - Parque Güell, Barcelona 

FIGURA 4 - Parque Güell, Barcelona 
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 A Art Déco surge em 1910 na Europa. Este movimento é caracterizado 

pelas suas linhas verticais, pelo seu rigor geométrico e utiliza, de uma forma 

intensa, a ornamentação. A Art Déco, que se prolonga até 1939, está ligada a 

diversas áreas das artes, como a pintura, o cinema, a moda, as artes visuais, 

decorativas, gráficas e a arquitetura. Os materiais que acompanham o 

movimento são diversos e modernos para a época. A Art Déco caracteriza-se 

como meramente decorativa e é vista como um estilo funcional, ultramoderno e 

elegante. Herdou o princípio da obra de arte da Art Nouveau, mas sem abdicar 

da elegância, apresentando maior simplicidade e requinte. Na Art Déco 

destaca-se a utilização de tons rosa e  elementos metálicos, no entanto há uma 

grande diversidade de materiais que revestem os planos, como a madeira, o 

mármore, o bronze, a prata e é evidente a procura da racionalização dos 

volumes e da ornamentação. 

 É grande o número de artistas que utilizam a cor de uma forma 

preocupada e interessada, como é também o caso de Frank Lloyd Wright, um 

dos principais representantes do movimento da arquitetura orgânica, que 

evidencia a cor nos seus projectos, através da empregabilidade de materiais, 

que nos chegam nas suas cores mais puras e que, por serem provenientes do 

local, se fundem e levam para o interior o ambiente exterior. 

 Frank Loyd Wright, depois da sua passagem pelo atelier de Louis Sullivan, 

projetou as casas da pradaria e a casa Robie, em Chicago. A estética das suas 

obras foi particularmente bem sucedida, na Holanda, através da racionalidade e 

da composição do edifício com os seus planos perpendiculares. Wright, um dos 

arquitetos mais importantes do século XX, foi o mentor do projecto da casa da 

lareira, uma obra absolutamente magnífica, rodeada por espaços fluidos. Um 

dos seus últimos projetos, que cria maior impacto, é o Museu Solomon 

Guggenheim em Nova York, concebido entre 1946 e 1959. 

 O movimento De Stijl, surgiu oficialmente em 1917, por um grupo de artistas 

neoplasticistas holandeses, dos quais se destacam Piet Mondrian e Theo 

Vandesburg, Gerrit Rietveld, Pieter Oud e Jacobus Johannes, que conceberam a 

casa Schröder, na qual os volumes se apresentam segundo a interseção de 

planos independentes, pintados com cores primárias. 
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 Nesta época, Piet Mondrian, que defende o purismo, transforma a 

escultura, a pintura, toda a sua teoria em obras plásticas. Vejamos as figuras 5 e 6 

que nos mostram obras de Piet Mondrian e Theo Vandesburg.  

 O movimento De Stijl, que defende o neo-plasticismo, mantém uma 

relação com a arquitetura de puro essencialismo, onde a preocupação com a 

tradição e a história simplesmente não existe. Robert Van’t Hoff cria o primeiro 

projecto arquitetónico dentro do movimento De Stijl, no entanto não é o único, 

pois vários são os nomes de arquitetos que se destacam neste movimento. Theo 

Van Doesburg e Gerrit Rietveld apresentam projetos que merecem particular 

atenção pelo seu interesse e valor, no que diz respeito ao uso da cor, elemento 

essencial na elaboração do projeto, defendendo que a mesma possui a 

capacidade de alterar o espaço, criando ambientes distintos que se traduzem 

em variadíssimas sensações. 

 As cores primárias, ou puras, são uma preferência destes artistas, que 

rejeitam por completo a natureza, assim como o sentimento e a subjectividade. 

A cor começa a ser utilizada, não sendo apenas um acessório da arquitetura. 

 A Bauhaus fundada e dirigida por Walter Gropius, em 1919, através da 

fusão da Escola de Belas Artes com a das artes aplicadas, pretende criar a 

FIGURA 6 - "Composição XXII", de Theo Van Doesburg FIGURA 5 - "Composição XXII", de Theo Van Doesburg 
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estrutura do futuro, tendo como objetivo a união entre a arte e o artesanato.  Um 

dos aspectos mais inovadores deste movimento é a pedagogia do duplo sistema 

de ensino, na qual há uma relação mestre-aprendiz. Gropius convida como 

mestres Johannes Itten, Lyonel Feininger e Cherhard Marcks, sendo Itten o que 

mais se destaca, enquanto a escola se alicerça. O estilo De Stijl influenciou a 

Bauhaus pela geometria das suas formas e cores.  

 A Bauhaus transfere-se para Dessau, onde os novos edifícios se destacam 

pelas janelas horizontais, muro cortina de vidro e por todo o design que os 

caracteriza, de forma racional. No ano seguinte esta tendência é consolidada 

com construções de um grupo de arquitetos, dirigidas por Mies Van Der Rohe, 

discípulo de Peter Behrens e sucessor de Hans Meyer.  

 Projetado por Mies van der Rohe, o Pavilhão de Barcelona é um belo 

exemplar da arquitetura da Bauhaus (figura 7), tal como a casa Farnsworth, uma 

residencial situada nos Estados Unidos da América, onde sobressai o metal e o 

vidro (figura 8). 

FIGURA 7 - Pavilhão de Barcelona, Mies van der Rohe 
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 No século XX, a cor assume, também, um papel de grande importância na 

arquitetura de Le Corbusier, por isso ela já faz parte de alguns dos seus projetos, 

manifestando-se, frequentemente, através de esquemas cromáticos, como os 

efetuados na elaboração do Modulor.  

 Le Corbusier, um dos maiores nomes do Modernismo, introduz jogos de luz 

e sombra, criando magníficos efeitos, sendo notável a sua preferência pela 

utilização da cor branca nos acabamentos exteriores das obras que projeta. 

Numa das obras que projetou, a Unidade de Habitação de Marselha, é visível o 

variado leque de cores utilizado, que acaba por quebrar a simetria presente nos 

vãos de luz extremamente regulares e na frieza e rigidez do betão aparente, 

como mostram as figuras 9 e 10. 

FIGURA 8 - Casa Farnsworth, Mies van der Rohe 
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 Outro arquiteto que assume grande interesse pela cor nos seus projectos 

arquitetónicos é Luis Barragán, vencendo, até, um Premio Prizker, em 1980. Os 

seus projetos são dotados de cores exuberantes, contrastes, luz, sombra e 

texturas, onde a presença da água, assim como a incorporação de madeira são 

uma constante. 

 Luis Barragán respeita a tradição e analisa as cores com a sua evidente 

sensibilidade cromática, o que permite um perfeito enquadramento da sua obra 

com o meio envolvente. As figuras 11 e 12 são um exemplo da sua sensibilidade 

perante a utilização de cores vibrantes como o rosa, o roxo, o castanho, entre 

outras. 

 

 

FIGURA 10 - Unidade de Habitação de Marselha, 

Le Corbusier 

FIGURA 9 - A cor nos projectos de Le Corbusier 
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FIGURA 12 - Casa Bela, por Luis Barragán 

FIGURA 11 - A cor nos projectos de Luis Barragán 
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 Nos anos 60 surge a arquitetura Pós-Moderna, atingindo o seu auge nos 

anos 70 e 80. Este estilo parte da negação do anterior (arquitetura moderna) e 

carateriza-se pelo excesso de ornamentação, pela metáfora, composição e 

fragmentação de elementos construtivos e pela mistura de estilos históricos, não 

existindo qualquer relação entre o interior e o exterior. Na arquitetura pós-

moderna, as cores misturam-se e é a época em que vale tudo. Destacamos 

arquitetos como Robert Venturi, Michael Graves, James Stirling e Aldo Rossi. 

Alguns arquitetos incorporam padrões como forma de ornamentação, que 

relacionam cores contrastantes. 

 Surgem, nas últimas décadas do século XX, tendências discordantes na 

arquitectura, como o desconstrutivismo, no final dos anos 80, e o high-tech. Na 

arquitetura contemporânea, o desconstrutivismo opõe-se à ordem e à 

racionalidade do modernismo, relacionando-se, também, de forma oposta ao 

pós-modernismo.  É com arquitetos como o norte-americano Richard Meier, o 

holandês Rem Koolhaas, o japonês Tadao Ando, o espanhol Rafael Moneo e o 

português Siza Vieira que se manifesta esta tendência - a arquitetura 

contemporânea. Destacamos, também, os traços do desconstrutivismo de Frank 

Gehry e Zaha Hadid, que explora o desconstrutivismo de uma forma intensiva nas 

suas obras. 

 Na arquitetura contemporânea, são muitos os arquitectos que empregam 

a cor nos seus projectos de forma criativa, incentivados pela vasta variedade de 

materiais e um número alargado de cores, que levam um edifício a evidenciar-se 

através da sua capacidade expressiva, assumindo, desta forma, um valor 

simbólico e comunicativo que o distingue da arte moderna. Como afirma Anne 

Cauquelin, 

 

"Existe mesmo uma ruptura entre os dois modelos apresentados, o da arte 

moderna, pertencendo ao regime de consumo, e o da arte 

contemporânea, que pertence à comunicação." (ANNE CAUQUELIN, 1993 

:77) 
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 Neste sentido, torna-se importante conhecer os momentos de alteração 

de estilos e consequente alterações da cor, na história da arquitetura, pois é 

através do seu conhecimento que podemos preservar a memória de um lugar, 

possibilitando intervenções de forma positiva, nos edifícios que fazem parte da 

história, do valor cultural do lugar, da cidade. Como refere Isabel Valverde, 

 

"Mas é na reabilitação e no restauro que o discurso da cor assume um 

carácter mais rigoroso e científico. A subjectividade do critério da escolha 

da cor para um edifício ou conjunto, leva à investigação da história 

cromática do edifício. Assim, o técnico segue uma metodologia composta 

por uma pesquisa histórica baseada em fontes documentais e 

iconográficas e ainda uma pesquisa arqueológica (...) Toda esta 

investigação prévia ao restauro, deve procurar qualquer vestígio, que nos 

permita conhecer o aspecto cromático original do edifício (...)" (ISABEL 

VALVERDE, 2000:95) 

 

 Com o rápido avanço da tecnologia, próprio da atualidade, para além 

do respeito pela memória, é necessário  perceber as consequências que advêm 

das intervenções de cor na imagem da cidade. Na arquitetura, é necessário um 

meticuloso cuidado, relativamente à escolha da cor e, portanto, dos materiais a 

aplicar, de forma a que a sua memória não seja afectada. Para isso, é 

necessário, por parte do arquiteto, o estudo do elemento arquitetónico em 

questão, através de pesquisas de diversas ordens, como anteriormente referiu 

Isabel Valverde, com o intuito de perceber o seu valor e intervir, de forma a 

preservar a sua memória e a história da cidade. Comprovamos, desta forma, a 

importância do conhecimento histórico no que se refere à cor na arquitetura. 
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1.1.2 Cor como representação do valor cultural e da identidade do lugar na 

arquitectura 

 

 A cores com que nos deparamos diariamente na paisagem, no espaço 

urbano e nos espaços interiores fazem-nos refletir e questioná-las, perante a 

sensação que nos causam.  

 Provavelmente já todos nos questionamos relativamente à utilização de 

determinada cor na arquitetura. Possivelmente, também já nos apercebemos 

que o uso da cor representa um sentido, uma intenção, que relaciona fatores 

distintos como a tradição, a memória, a cultura, o lugar.  

 Na arquitetura, a cor faz parte do valor cultural do lugar, pois, para além 

de estar presente a sua função estética, em algumas sociedades chega a 

exercer um papel simbólico. Este simbolismo evidencia-se através das cores que 

caracterizam os espaços e as cidades e que permitem a identificação de um 

lugar. Como afirma José Aguiar, 

 

"O contacto com a cor, as texturas, a pátina, os ornamentos 

particulares, o todo que define a linguagem do rosto colectivo e 

parte essencial da identidade das cidades históricas que 

descobrimos, toca-nos imediatamente, deixando impressões 

profundas." (JOSÉ AGUIAR, 2002:25) 

 

  Estamos perante a identidade de cada lugar que nos chega com o 

emocionante mundo das cores. 

 No passado, a identidade histórica era mais notória e diferenciada, não só 

pelo poder político, social, económico e cultural, como também através dos 

diversos estilos que se foram criando ao longo das épocas. Torna-se, portanto, 

mais fácil a sua distinção e preservação, enquanto que na época moderna 

torna-se mais difícil a sua classificação e consequente preservação, pelo facto 

de estarmos perante uma sociedade mais indiferente a questões tanto políticas, 
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como culturais e também devido a factos históricos, em que parte das 

construções foram destruídas e, portanto, novas foram surgindo, de uma forma 

mais descontraída e algumas até de forma desequilibrada. 

 Actualmente, não é facilmente legível a distinção dos edifícios e é 

necessário um estudo mais aprofundado do edifício em questão, para poder ser 

classificado. 

 Cada edifício adquire uma grande importância relativamente à cor, pois 

na sua individualidade, está a contribuir para a construção de um todo, que é o 

conjunto de cores formado por cada um desses edifícios, definindo, assim, a 

imagem de um espaço, rua, cidade, paisagem, lugar. Vejamos as figuras 13 e 14. 

 

                             

  

FIGURA 13 - Pink Sreet  
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 Cada lugar produz as mais diversas sensações que, associadas a imagens, 

refletem a sociedade e a interação existente entre o homem e o ambiente que o 

rodeia, pois é onde ele interage, onde vive.  

 

"Se os novos tempos correm para o horizonte da pós-industría, tudo o que 

concorre para reforçar a identidade específica de um lugar, os seus bens 

não consumíveis, o seu ambiente, a sua cultura e os seus reflexos histórico-

artísticos, pode ser fulcral para o futuro desenvolvimento de uma 

comunidade." (José Aguiar, 2002: 129 ) 

 

 No âmbito da arquitetura, a cor adquire um valor cultural que se traduz 

numa identidade, isto é, há regiões, cidades, nações que se distinguem pela sua 

cor. Algumas são monocromáticas, apresentando-se, no seu conjunto, apenas 

FIGURA 14 - A cor na cidade do Porto 
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segundo uma cor ou várias nuances desta, sendo que outras são bicromáticas, 

ou seja, apresentam-se sob a forma de duas cores. No entanto, nem todas as 

regiões, cidades e nações são mono ou bicromáticas. Há casos em que a 

aplicação das cores e da sua própria mistura é de tal ordem exuberante que 

consegue adquirir um caráter muito distinto e peculiar. Em Portugal, tal como em 

alguns outros países, são em número considerável os estilos que encontramos de 

imagens de cidades que se distinguem pelas suas cores. Podemos considerar 

alguns exemplos, tais como a cidade de Lisboa, que é caracterizada pela sua 

imagem policromática, e como referiu Isabel Valverde, 

 

 "A policromia de Lisboa, revela toda a influência da sua geografia e da 

sua história. Mas é na luz reflectida do rio Tejo, invadindo a colinas, e 

sublinhando o jogo cromático do casario pelas encostas que se manifesta 

toda a sua riqueza cromática." (ISABEL VALVERDE, 2000: 40) 

 

 A cor é o elemento caracterizador de outras cidades do país como a 

Ericeira, na qual está explicita a bicromaticidade imposta pelo azul suave e pelo 

amarelo, que caracterizam esta zona. Já a cidade do Porto possui uma maior 

variedade de cores, principalmente se percorrermos aqueles a que chamamos 

caminhos do romântico, na zona histórica da cidade, onde a cada edifício 

corresponde uma cor, ou até, mais do que uma. Tal como esta, a cidade de 

Braga também se caracteriza pela mistura complexa de cores, que lhe dá um 

ambiente alegre, movimentado e vivo. Facilmente se identificam as casas de 

pescadores da Costa Nova, através da sua imagem colorida, como vemos na 

figura 15, proporcionada pela construção pintada com diversos tons, 

apresentando uma composição própria, maioritariamente sob a forma de 

padrões às riscas nas suas fachadas. As suas coberturas são alaranjadas, fruto do 

material utilizado, a telha.  

 No caso da ilha da Madeira, as casas típicas desta zona apoderam-se de 

um jogo cromático próprio, marcado por diferentes cores entre as fachadas, 

onde frequentemente se apresentam visíveis, as molduras das janelas e as portas, 

como vemos na figura 16.  
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FIGURA 15 - Costa Nova - Cor e padrão 

FIGURA 16 - Casas típicas da Ilha da Madeira 
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 Esta distinção das cidades, dos lugares, não se manifesta por acaso, ela 

possui um propósito e o reconhecimento da identidade de um lugar fica a dever-

se a vários fatores. O facto é que, frequentemente, essas cores são autênticas, 

porque provêm de materiais que, por sua vez, derivam de pigmentos naturais. 

Neste caso, trata-se de utilizar a matéria, proveniente do local, que se vai 

adaptar a qualquer tipo de construção.  

 No entanto, atualmente, a utilização da cor na arquitetura acontece de 

forma cada vez mais descontraída e sem grandes preocupações. Neste sentido, 

e com a sua continuidade, podemos estar a criar alterações drásticas na 

imagem dos espaços das cidades, que poderá resultar positivamente e criar uma 

nova identidade, uma nova estética e qualidade espacial dos espaços, ou pelo 

contrário, actuar de uma forma desmedida, isto é, pouco ou nada coerente, 

que altera a identidade do lugar, levando a uma consequente perda de 

identidade. Como afirmou José Aguiar, 

 

 "As questões da identidade da cidade estão, então, fundamentalmente 

ligadas ao factor tempo, ou seja: às formas, mais lentas ou mais rápidas, 

como a transformação da identidade (e da memória) ocorrem ao longo 

do tempo. Assim, as variações demasiado rápidas, ou demasiado 

frequentes, na arquitectura da cidade podem afectar decisivamente o 

sentido de pertença a um lugar, afectando a fundamental necessidade 

humana de uma stabilitas loci, tal como a teorizou Norberg-Schulz." (JOSÉ 

AGUIAR,2002) 

 

 Se por um lado, é necessário o cuidado relativamente à perda de 

identidade, por outro, torna-se uma necessidade que, na atualidade, os espaços 

e as cidades sejam valorizados, através da criação de espaços de grande 

qualidade, que promovam a interação entre os seres humanos, provocando 

alterações na imagem e dando lugar a uma nova identidade. 

 Perante esta realidade, a identidade não deve permanecer como uma 

força adormecida, deve mover-se e acompanhar a evolução e os diferentes 
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estilos que vão sendo criados ao longo dos tempos, consequência do 

aparecimento de novos materiais e tecnologias, tal como novos saberes e novos 

valores que se vão incutindo.  

 Neste sentido, para que a qualidade do ambiente que nos envolve seja a 

mais eficiente e agradável possível, deve promover-se a interação entre a 

população, através de algumas atividades urbanas. Torna-se, portanto, 

importante, para além do conhecimento da história, do património e do seu 

valor cultural, a requalificação de espaços que levam à requalificação de um 

todo, da própria cidade. 

 A identidade de cada lugar, promovida pela cor, assume um papel 

importante, não apenas na arquitetura em si, na imagem da cidade e na 

contribuição de valores culturais, mas também pode funcionar como um factor 

de desenvolvimento das cidades e, assim, contribuir para o seu desenvolvimento 

cultural, económico e social. 

 

"Para garantir uma adequada qualidade do ambiente humano, nas suas 

diversas escalas, o planeamento é claramente imprescindível. A 

conciliação das diversas possibilidades de intervenção num território 

urbano, a expressão das diferentes necessidades e vontades das suas 

populações, genuinamente diversas mas que têm sempre de ser 

compatibilizadas através de uma operação-síntese, obrigam sempre a um 

plano." (JOSÉ AGUIAR, 2002:132) 

 

 Para que a nova imagem urbanística saiba dar uma melhor resposta às 

necessidades da população e renovar os espaços degradados e passivos da sua 

não utilização, é importante projetar esses mesmos espaços, recorrendo a um 

planeamento, pois é este que permite o processo mais coerente para a 

definição do projeto que nos leva a um futuro diferente, no que diz respeito a 

uma nova imagem urbana, sem que haja a necessidade de apagar a história. 
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"A unidade da cultura técnica mundial não pode ser trocada por estilos 

pessoais improváveis ou em segunda mão. Talvez seja possível preservar 

esta unidade sem renunciar à variedade deste mundo pitoresco." 

(LEONARDO BENÉVOLO/BRENNO ALBRECHT, 2004: 269) 

 

 Em suma, as cores dos lugares assumem-se como reflexo dos gostos das 

tradições e é necessário o estudo da cor na arquitetura, para que não se 

percam totalmente estes valores, que constituem uma marca que diferencia 

uma cultura de outra. Desta forma, os arquitetos são fundamentais e portadores 

de uma enorme responsabilidade perante o ato de projetar e de exercer estudos 

da cor, durante o seu processo, para que a identidade não se perca e o seu 

valor cultural permaneça. 
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 1.2 - A Luz como elemento gerador da Cor  

 1.2.1 Visão e luz 

 

"Ver formas y movimiento: ésta es la primera tarea de la visión. Ver los 

colores nos ayuda a leer las formas cuando no tenemos la ayuda de las 

diferencias de luminosidad." (JORRIT TORNQUIST, 2008:79)3 

 

 O processo fisiológico que permite a distinção de formas, objetos e cores é 

a visão. O olho4 permite ao ser humano captar imagens e pode ser comparado 

a uma câmara fotográfica.5 No entanto, sem a presença de luz, as cores não são 

visíveis ou, dependendo da intensidade luminosa, sofrem alterações. Neste 

sentido, torna-se importante perceber de que forma o sistema visual e luminoso 

funciona, de modo a tornar possível a perceção da cor. 

 O olho é composto por estruturas distintas, altamente especializadas e está 

dividido em diferentes tecidos que, por sua vez, exercem diferentes 

funcionalidades. Estes tecidos são compostos pela zona branca do olho (esclera, 

episclera e conjuntiva), cuja função é de proteção, através da córnea (zona 

saliente e anterior do globo ocular), da íris (parte colorida do olho), da pupila 

(orifício central da íris, que controla a quantidade de luz que entra no olho), do 

cristalino (lente que equiparada a uma máquina fotográfica e em conjunto com 

a córnea tem o poder de direcionar os raios luminosos para a retina) e do corpo 

ciliar (referente à segunda parte da úvea). Estas são as estruturas principais do 

                                                           
3 Tradução do autor: 

 

"Ver formas e movimento: esta é a primeira tarefa da visão. Ver as cores ajuda-nos a ler 

as formas quando não temos a ajuda das diferenças de brilho." (JORRIT TORNQUIST, 

2008:79) 
 
5 "La córnea (la parte interior transparente del ojo) y el cristalino son el equivalente del 

objetivo en la máquina fotográfica." (JORRIT TORNQUIST, 2008:73) 

 

Tradução do autor: 

 

"A córnea (a parte interior transparente do olho) e o cristalino são equivalentes à 

objectiva de uma máquina fotográfica." (JORRIT TORNQUIST, 2008:73) 
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segmento interior do olho. Relativamente às estruturas do segmento exterior, este 

é constituído pelo humor vítreo (gel que preenche a cavidade localizada na 

zona traseira do olho, que lhe dá volume, para além de exercer outro tipo de 

funções) e pela coróide (terceira parte da úvea). A coróide em conjunto com a 

íris e o corpo ciliar representa a camada do olho, à qual pertencem a maior 

parte dos vasos sanguíneos - a túnica vascular - que permite levar os nutrientes e 

a glicose às células do olho. O segmento exterior é ainda constituído pela retina 

e pelo nervo ótico, como vemos na figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 A zona da retina que ocupa a região posterior do globo ocular é a 

mácula lútea e é esta que permite a nitidez da imagem . As células responsáveis 

pelo registo das impressões luminosas situam-se na retina e transmitem estas 

impressões ao cérebro, através do nervo ótico. A retina é a mais interna das três 

camadas do globo ocular e é caracterizada pela distinção das células em três 

camadas: as células receptoras, as bipolares e as ganglionares. As células 

FIGURA 17 - Globo ocular 
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bipolares encontram-se na segunda camada e são as que adquirem maior 

importância, na medida em que, juntas, transportam a informação às células 

ganglionares que pertencem à terceira camada da retina. 

 A retina possui quatro tipos de células receptoras, dispostas segundo 

bastones e três tipos de cones. Relativamente a estes, Jorrit Tornquist afirma que:  

 

"Cada uno contiene un pigmento diferente según su estructura química y, 

por consiguiente, según su capacidad de absorber luces de diferentes 

frecuencias. Cuando una molécula de pigmento del fotorreceptor 

absorbe un fotón, modifica su estructura transformándose en otro 

compuesto que absorve peor la luz, o bien es sensible a una diversa 

longitud de onda." (JORRIT TORNQUIST, 2008:79)6 

 

 Os cones, que se encontram na zona central da retina, são mobilizados 

em condições de forte intensidade luminosa e são responsáveis pelo registo da 

cor, culminando na obtenção de uma visão colorida. Os bastones, que se 

encontram numa zona periférica, são responsáveis pela visão de contornos e 

pelo contraste claro-escuro, quando em ambientes de luminosidade reduzida. 

 Ao nível molecular, a visão produz os fotopigmentos (substâncias 

fotossensíveis) que, sob a ação da luz, sofrem transformações químicas que, por 

sua vez, estimulam as fibras sensoriais e as células, ativando as células bipolares e 

ganglionares, transmitindo informação aos centros nervosos, o que vai possibilitar 

a visão da cor. 

 Como vemos, a formação da cor é proporcionada pela visão, mas é 

apenas percetível, através da incidência de luz. É a luz que permite a visão sobre 

a cor. Como afirmou Manuel Campos: 

                                                           
6 Tradução do autor: 

 

"Cada um contém um pigmento diferente segundo a sua estrutura química e, por 

conseguinte, segundo a sua capacidade de absorver luzes de diferentes frequências. 

Quando uma molécula de pigmento do fotorreceptor absorve um fotão, modifica a sua 

estrutura transformando-se em outro composto que absorve pior a luz, ou é sensível a 

uma diferente longitude de onda." (JORRIT TORNQUIST, 2008:79) 
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"Tudo é influenciado pela luz, que não é mais que a energia radiante. A luz 

é, assim, a grande intermediária entre a natureza e o Homem. Ela 

apresenta todos os detalhes à percepção do ser humano, numa múltipla 

gama de sensações visuais, coloridas ou não, conforme está ou não 

presente." (Manuel Campos, 2004:12) 

 

 São inúmeras as teorias que se formam em volta da luz, ao longo dos 

tempos. Os estudos sobre esta matéria não são de um passado próximo, têm 

origem já no século I a.C., na Grécia Antiga, onde se distinguiu Lucrécio, que 

depois de seguir alguns estudiosos que se destacaram na matéria dos átomos, 

escreveu sobre a luz solar, afirmando que esta era composta por partículas. 

 A cor é absorvida e percebida pelo ser humano, através da visão. Alguns 

psicólogos apresentam teorias diferenciadas, no que diz respeito à sensação e à 

perceção da cor. Alguns defendem que a sensação engloba a deteção e 

discriminação de estímulos, enquanto que a perceção traduz-se num processo 

de maior complexidade, que envolve o cérebro, a atenção, a memória, a 

afetividade e o pensamento. Como verificamos, são algumas as teorias que se 

formam a este respeito. Segundo Jorrit Tornquist,  

 

"A mediados del siglo XIX, Maxwell fomuló la hipótesis, posteriormente 

confirmada por Hertz, de que la luz era una onda electromagnética: Una 

onda generada por oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos." 

(JORRIT TORNQUIST, 2008:29)7 

"Las ondas que llamamos luminosas son aquellas capaces de excitar 

nuestro sentido de la vista." (JORRIT TORNQUIST, 2008:31)8 

                                                           
7
 Tradução do autor: 

 

"Em meados do século XIX, Maxwell formulou a hipótese, posteriormente confirmada por 

Hertz de que a luz era uma onda electromagnética : Uma onda gerada por oscilações 

de campos eléctricos e magnéticos." (JORRIT TORNQUIST, 2008: 29)  
 
8 Tradução do autor: 

"As ondas que chamamos luminosas são aquelas capazes de estimular o sentido da nossa 

vista." (JORRIT TORNQUIST, 2008:31) 
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 Neste sentido, podemos afirmar que a luz traduz-se numa forma de 

energia, numa gama de radiações eletromagnéticas, que atravessam o espaço, 

como forma de ondas com diferentes comprimentos, isto é, a luz que permite a 

absorção de cor manifesta-se através de raios solares que atravessam uma 

distância de milhões de quilómetros que são atraídos pela visão. Os nossos olhos 

captam uma pequena parte das radiações transmitidas pelo sol (ondas de rádio, 

micro-ondas, ultravioletas, infravermelhos, raio X, radiação gama, radiação 

terahertz) e é através delas que obtemos aquilo, a que chamamos luz e que nos 

permite visualizar a cor. Arne Valberg, afirma: 

 

"The pattern of light and shadow in a scene imaged on the retina is 

transformed in complicated ways by the interaction of retinal cells, and the 

resulting signals that are transmitted to the higher brain areas are subject to 

further decomposition. This process involves several representations or 

abstract ´maps` of the optical image." (ARNE VALBERG, 2005:15)9 

 

 As ondas, a que chamamos luz, são registadas pelas células que 

constituem o forro interior do globo ocular, referido anteriormente. Estas células 

têm a função de captar energia – luz  e transformá-la noutro tipo de energia - os 

impulsos elétricos. Destes impulsos são feitos os códigos que chegam ao cérebro, 

onde se obtém a sensação de cor. 

 A luz branca do sol é composta por radiações, que se apresentam como 

diferentes comprimentos de onda, sendo que a cada comprimento de onda 

corresponde uma cor.  

                                                                                                                                                                                
 
9 Tradução do autor: 

 

"O padrão de luz e sombra numa cena imaginada na retina é transformado em formas 

complicadas pela interacção de células retinais, e os sinais resultantes que são 

transmitidos para as áreas mais altas do cérebro são assuntos para mais decomposição. 

Este processo envolve diversas representações ou "mapas" abstractos da imagem 

óptica." 
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 Segundo a descoberta feita por Isaac Newton, em 1666, podemos 

decompor a luz branca, fazendo-a passar através de um prisma. As cores que 

daí resultam constituem o espectro visível, transmitindo aquelas a que chamamos 

cores do arco-íris: magenta, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. 

 Sabemos que o mundo que nos envolve é constituído por energia e 

matéria e que estas são incolores. A cor existe apenas como sensação da nossa 

visão. Os materiais apropriam-se da luz, recebem-na, absorvem uma certa 

quantidade e reflectem a restante. 

 

"Las propriedades cromáticas de los objetos dependen de la resposta de 

los electrones e las radiaciones electromagnéticas. Nosotros vemos los 

objetos que nos circundan porque reemiten una fracción de la luz 

proveniente de alguna fuente como el sol o una lámpada." (JORRIT 

TORNQUIST, 2008:40) 

 

 Uma superfície que reflete todas as ondas de luz, não absorvendo, nem 

transmitindo nenhuma dessas ondas, dá-nos a sensação de branco. Um material 

que absorve todos os raios luminosos não reflete, nem deixa passar os raios de luz, 

o que nos transmite a sensação de preto e opaco.  

 A perceção da luz pode ser classificada através de duas categorias: a luz 

acromática e a cromática.  A luz acromática pode ser caracterizada através de 

um único fator - a intensidade - sendo que é através desta que conseguimos 

visualizar variados níveis de cor, ou seja, através da junção da cor preta com a 

cor branca, obtemos diferentes cinzas, consoante a quantidade de cada uma 

das cores a aplicar. A luz cromática provoca sensações visuais mais abastadas  

do que as cores que provoca a luz acromática, apresentando também um maior 

grau de luminosidade e, consequentemente, brilho.  

A cor é caracterizada pela Física através de três elementos fundamentais: a 

matiz, a saturação ou intensidade e a luminosidade ou brilho. A matiz10 é o tom, 

                                                           
10 "Hue is the quality or characteristic by which one color is distinguished from another. The 

elementary hues that we differentiate are based on the spectral hues red, orange, yellow, 
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ou seja, é as variação da cor, que se determina pelo comprimento de onda que 

permite distinguir as cores. As matizes estão agrupadas segundo uma ordem, em 

que as principais são o vermelho, o azul e o amarelo. Estas matizes, através da 

mistura entre si, originam outras matizes. Como podemos constatar, se 

misturarmos o vermelho com o amarelo, criaremos uma porção de matizes 

alaranjados e, se a mistura se der entre o azul e o amarelo, estaremos a criar uma 

variada dama de matizes verdes, como podemos verificar na figura 18. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
green, blue, and violet. All colors are judged to be similar to one hue or a proportion of 

two of the spectral hues." (FRANK H. MAHNKE, 1996:84) 

 
Tradução do autor: 

 

"Matiz é a qualidade ou característica pela qual uma cor se distingue de outra. As 

matizes elementares que diferenciamos são baseadas nas matizes espetrais vermelho, 

laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Todas as cores são consideradas parecidas com 

uma matiz ou proporção de duas das matizes espetrais." (FRANK H. MAHNKE, 1996:84) 
 

 

FIGURA 18 - Circulo cromático 
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 A intensidade ou saturação11 é determinada pelos comprimentos de onda 

e pela radiação luminosa, sendo que, quanto menor a sua incidência, maior 

saturação apresenta a imagem. Segundo Arne Valberg, 

 

 "Saturation corresponds to a fraction of the radius of the full color circle. 

Lightness, or value, is an intensity dimension that for surface colors increases 

with increasing reflectance factor. It is low for blackish colors (brown, olive) 

and high for whitish ones (pastel colors)." (ARNE VALBERG, 2005:209)12 

 

 As cores saturadas são cores mais fortes e as cores que apresentam um 

baixo nível de saturação são denominadas de tons pastel. As cores mais fortes e, 

portanto, mais saturadas são as cores primárias. Estas cores, o vermelho, o azul e 

o amarelo, são impossíveis de obter, através da mistura de outras. As cores 

secundárias são obtidas, através da fusão de duas cores primárias, das quais 

extraímos o laranja e o verde, e as cores terciárias resultam destas com a mistura 

das primárias. As cores complementares são as opostas ao circulo cromático. 

 O brilho13 traduz-se no valor luminoso da cor e depende apenas de um 

único factor - a intensidade da luz - sendo transmitido pela claridade, isto é, a cor 

                                                           
11

 "Saturation is the second atribute by wich a color is distinguished. Also referred to as 

strength, intensity, or chroma, it designates the purity of a given color, the quality that 

distinguishes it from a grayed, or weaker color. (FRANK H. MAHNKE, 1996:85) 
 

Tradução do autor: 

 

"A saturação é o segundo atributo pelo qual uma cor é distinguida. Também referida 

como força, intensidade ou chroma, designa a pureza de uma cor, a qualidade que a 

distingue de uma cor cinza ou mais fraca." (FRANK H. MAHNKE, 1996:85) 
 
12  Tradução do autor: 

 

"A saturação corresponde à fracção de raios  do círculo de cor integral. A claridade, ou 

valor, é uma dimensão de intensidade que para cores à superfície aumenta com o 

aumento do factor reflexo. É baixo para cores escuras (castanho, azeitona) e alto para 

cores claras (cores pastel)." (ARNE VALBERG, 2005:209) 

 
13 "Lightness, or value, is the third dimension in color description. It is the quality that 

differentiates a dark color from a light one. The light of a pigment is a measure of how 

much light is reflected from its surface. Sometimes brightness is used as a synonym for 

lightness - which may be confusing." (FRANK H. MAHNKE, 1996:85) 
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sofre alterações, em função da luminosidade, apresentando aspetos distintos, 

perante a incidência de pequena, moderada ou grande quantidade de luz. 

Jorrit Tornquist afirma que, 

 

"O brillo puede ser semiopaco, céreo, silíceo, sérico, húmedo, resinoso o 

adamantino, hasta llegar al reflejo del espejo perfecto. La impresión que 

recibimos de la superficie del material está condicionada por cómo se 

refleja la luz." (JORRIT TORNQUIST,  2008:186)14 

 

 O brilho, que interfere na exposição da cor, interfere também nos materiais 

e objetos, no entanto, estes não se comportam da mesma forma perante a 

mesma incidência de luz, isto é, não refletem a mesma porção de brilho. 

Contudo, o brilho cria, frequentemente, efeitos indesejados, que podem interferir 

com a visão do indivíduo, chegando até, a encandear e é necessário o controlo 

do brilho na projeção dos espaços, dos edifícios.   

 Frequentemente, promovemos associações relativas à temperatura da 

cor, que nos permite diferenciar cores quentes e frias, estando relacionadas com 

os comprimentos de onda pertencentes a cada cor. As cores quentes estão 

relacionadas com os vermelhos e os alaranjados, já as cores frias derivam do azul 

e do esverdeado. Neste sentido, como refere Manuel campos, 

  

                                                                                                                                                                                
Tradução do autor: 

 

"A claridade ou valor é a terceira dimensão na descrição da cor. É a qualidade que 

diferencia uma cor escura de uma clara. A luz de um pigmento é uma medida da 

quantidade de luz refletida da sua superfície. Às vezes o brilho é usado como sinónimo de 

claridade- o que pode ser confuso." (FRANK H. MAHNKE, 1996:85) 
 
 
14 Tradução do autor: 
 

 "O brilho pode ser semiopaco, ceroso, silicioso, soro, húmido, resinoso ou  adamantino, 

basta chegar ao reflexo do espelho perfeito. A impressão que recebemos da superfície 

do material ao modo como se reflete a luz. (JORRIT TORNQUIST,  2008:186 
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"Poderemos igualmente pensar na relevância que possivelmente as 

palavras "quente" ou "frio" possam ter quando se escolhe um esquema de 

cor para uma divisão. Temos, portanto, que pensar na divisão básica e no 

seu aspecto. Se for uma divisão fria ou um quarto muito sombrio, 

precisaremos de um pouco de aquecimento com um esquema de cores 

escolhido principalmente do lado quente do círculo." (MANUEL CAMPOS, 

2004: 64) 

 

 O círculo cromático facilita a combinação de cores, funcionando como 

instrumento de trabalho, uma vez que é realmente vasta a quantidade de cores 

disponíveis. 

 O sistema visual e a luz revelam uma grande importância no estudo sobre 

a cor, sendo que, sem luz, a cor não seria percecionada. A luz é um elemento 

fundamental na arquitetura, que permite enriquecer qualquer espaço, mas que 

deve ser moldada, de acordo com a função que o espaço, o edifício exige. 
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1.2.2 Luz natural e luz artificial  

 

 A cor permite-nos expressar com total realismo ou fantasia cada objeto, 

cada espaço. Ela não faz parte apenas dos objetos, depende, 

fundamentalmente, de alguns fatores, como a luz e a visão. 

 Para a elaboração de um projeto arquitetónico é necessário considerar 

fatores económicos, sociais, culturais, entre outros, que influenciam o habitat do 

utilizador e do espaço projetado. Mas, criar um projeto arquitetónico engloba 

fatores de outra ordem, como a luminosidade, ou seja, é impossível falar em cor 

e fatores intervenientes, sem fazer referência à luz, pois é através desta que 

obtemos a perceção da cor e as sensações que esta nos cria. A luz e a sombra 

são elementos imprescindíveis na elaboração de um projecto arquitetónico, 

independentemente da sua índole. 

 

"A luz é abstracta na sua essência, a mais rarefeita matéria que conjugada 

com os fenómenos geográficos e meteorológicos adquire a dupla 

capacidade de tornar visível e condicionar a arquitectura." ( MÁRIO 

CHAVES, 2011: 44) 

 

 A iluminação assume um papel importantíssimo na arquitetura, sendo que 

esta deve ser tida em conta, desde o momento inicial da criação. Ela tem o 

poder de alterar, ainda que aparentemente, as cores das superfícies, dos 

materiais e permite realçar, ou contrariamente, disfarçar a sua rugosidade ou 

intensidade. 

 A arquitetura está dependente da luz, ideia muito visível nas diversas 

culturas da antiguidade, através de estudos concebidos por artistas como James 

Turrell e Olafur Eliasson, com o intuito de perceber a luz e recriar espaços, 

aplicando-a estrategicamente. 

 Vejamos as figuras 19, 20 e 21, bons exemplares da aplicação estratégica 

da luz na arquitetura.   
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 Ao projetar-se para vários planos, a luz consegue emitir diferentes níveis de 

intensidade, permitindo, desta forma, a criação de ambientes distintos, mais ou 

menos luminosos, como vemos nas figuras, em que a primeira corresponde à 

casa bela projectada por Barbosa e Guimarães e a segunda corresponde a um 

projecto de A2 arquitetos, uma piscina climatizada. Vemos, portanto, que a luz 

pode realçar mais ou menos a cor e alterar tanto a aparência, como a função 

de um espaço, de acordo com a própria intensidade da luz e com a envolvente. 

 No entanto, é vasta a exposição de diferentes espécies de luz, tal como 

solar, fluorescente e incandescente. Destes diversos tipos de luz, resultam  

alterações nas cores do mesmo objeto, do mesmo espaço, assim como 

alterações que o espaço vai sofrendo, ao longo do dia, proporcionadas pela 

própria luz natural que transforma por completo um espaço. 

 Na arquitetura, a iluminação emite um valor único, que intervém de forma 

absolutamente fundamental. No momento da criação do projeto, a luz deve 

estar sempre presente, todos os espaços devem ser concebidos em função dela, 

só assim se conseguem boas soluções que criam diferentes efeitos visuais, efeitos 

esses provocados, simplesmente, através da conjugação de materiais e cores, 

como é o caso de uma zona do aeroporto de Miami, em que o arquiteto 

FIGURA 20 - FIGURA 20 - Familly House, José Gigante FIGURA 21 - Igreja da luz, Tadão Ando FIGURA 19 - Piscina 
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designer Christopher Janney optou, com grande criatividade, por utilizar uma 

sequência de vidros coloridos na fachada, que graças à incidência da luz 

natural, reflete as suas cores no interior do edifício, como mostra a figura. 

  

 

 Para além dos vidros coloridos que refletem aquele padrão de cores 

durante o dia e, com a necessidade de manter o seu funcionamento no decorrer 

da noite, o arquiteto optou pela iluminação artificial, através do LED. Desta 

forma, podemos jogar com a cor consoante as condições do ambiente e as 

alterações que irão ser provocadas a nível luminoso. Intencionalmente, podemos 

criar diferentes ambientes de cor, ao longo do dia, através da diferente 

proporção de luz incidente, ou mesmo através de luz artificial. 

FIGURA 22 - Aeroporto de Miami, por Christopher Janney 
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"Efectivamente, a iluminação tornou-se num dos mais importantes e 

originais meios de design da arquitectura contemporânea. A mais 

avançada tecnologia electrónica em instrumentos de operação e 

controlo permite que a iluminação seja ajustada às várias necessidades 

individuais." (JOACHIM FISCHER, 2009:11) 

 

  Desde a invenção da eletricidade que a luz tem sido utilizada pelos 

arquitetos na criação de espaços distintos, com o intuito, não só de iluminar o 

espaço, mas também criar ambientes diferenciados. 

 Com o avançar das tecnologias, surge o LED, que se traduz na produção 

de luz colorida. Trata-se da produção de luz, através de energia elétrica e no que 

diz respeito à arquitetura, permite a criação de novos e mais coloridos 

ambientes, com o seu vasto leque de cores, aliando-se à imaginação do 

arquiteto. O LED é uma ótima opção de utilização no projecto arquitetónico, 

visto não sofrer desgaste com o acender de forma múltipla. 

 A iluminação artificial cria espaços absolutamente espantosos, que 

podem ser transformados com facilidade, não apenas interiormente, mas 

exteriormente, pois é a luz artificial que, mesmo durante o dia, proporciona 

ambientes diferentes, curiosos e, à noite, dá vida aos espaços, à praça, ou à 

cidade, como podemos ver na figura 23. 

 Visto exteriormente, é interessante o efeito que os diversos pontos de luz 

criam nos edifícios e que, muitas vezes, nos presenteiam com padrões de luz 

coloridos que, não só se mostram através de luzes pertencentes ao espaço 

exterior, mas também aquelas que se manifestam no interior dos edifícios e os 

ultrapassam através das janelas, proporcionando ambientes absolutamente 

magníficos, na envolvência de todas aquelas cores. Estamos, por isso, perante a 

presença de lâmpadas que possuem diferentes temperaturas. 
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 As lâmpadas possuem diferentes temperaturas de cor e devemos utilizar, 

no estudo, e durante a realização do projeto, as lâmpadas específicas, pois só 

assim garantimos a solução desejada. São exemplo de lâmpadas as figuras 24 e 

25. A luz artificial cria ambientes distintos e não se aplica da mesma forma para 

espaços comerciais, habitações, equipamentos, pois é uma luz que joga com a 

temperatura da cor. Este tipo de luminosidade cria sensações distintas no 

espaço, no homem e por isso, deve ser bem estudado e aplicado, considerando 

sempre o conforto visual, psicológico e físico do ser humano, não só em espaços 

externos, como também nos internos. No entanto, torna-se também necessário 

considerar os consumos energéticos que este tipo de luz implica, assim como os 

gastos económicos que, por vezes, dificultam a sua utilização no projeto 

arquitetónico. É importante, pois, conhecer estes materiais referentes à luz 

artificial e os seu consumos energéticos e económicos, para além de outras 

características, para que possamos poupar recursos energéticos e financeiros. 

FIGURA 23 - O efeito da luz artificial - Vista nocturna  

FIGURA 24 - Luz artificial ao entardecer 



 

68 
 

 

   

 Este tipo de luz assume papeis distintos, no que diz respeito à sua utilização 

em qualquer tipo de espaço. Apresenta-se de diferentes formas, consoante a 

função que o espaço exerce. 

  

"A luz cria uma atmosfera em que os seres humanos podem viver 

saudavelmente, trabalhar produtivamente e relaxar." (JOACHIM FISCHER, 

2009: 11) 

 

 Para além do LED, deparamo-nos com outro belo elemento para ajudar 

na produção de ambientes coloridos e sofisticados. Referimo-nos ao sistema de 

gestão de iluminação, que se revela bastante interessante, pois permite a 

FIGURA 1 - Lâmpadas e criatividade 
FIGURA 1 - Efeito de luz........... 

FIGURA 24 - Lâmpadas e ambientes  FIGURA 25 - Luz artificial  
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criação de um leque infinito de cores, a partir de uma gama limitada de luzes 

coloridas. Este sistema é recebido pelos arquitetos de forma bastante positiva, 

pois aumenta as possibilidades de criar diversos ambientes e torna a arquitetura 

mais dinâmica, desenvolvendo o mundo artístico de forma mais expressiva. 

 É nas áreas urbanas que encontramos em maior número este tipo de luz, 

que assume um caráter mais criativo. Torna-se, por isso, evidente que a sua 

utilização seja mais frequente em espaços públicos, pois trata-se de edifícios e 

espaços que pretendem atrair mais utilizadores, como é o caso dos espaços 

comerciais e alguns equipamentos. 

 Um belo exemplo da utilização do LED é a obra dos arquitectos Allegory, 

Flux Cocoon, situada em Lausanne, que nos presenteia com toda uma 

envolvência de cor, em plena ponte, como podemos observar nas figuras 26 e 

27. 

 

"No entanto, nem toda a iluminação é igual. Planeadores e executantes 

têm importantes requisitos no que respeita a iluminação, uma vez que não 

só os aspectos técnicos, mas também os efeitos biológicos, 

arquitectónicos e estéticos relativos à iluminação têm de ser tidos em 

consideração." (JOACHIM FISCHER, 2009)  

 

 A utilização deste tipo de luz pode trazer consequências negativas e 

arrasar o património cultural, bem como toda a imagem do projecto, da cidade. 

Se o conjunto luz e cor não for adequado ao tipo de edifício, espaço, pode 

traduzir-se numa iluminação demasido colorida, confusa, inapropriada, 

exagerada. 
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FIGURA 27 -Flux Cocoon - Cor  

FIGURA 26 -Flux Cocoon - Ponte iluminada  
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"Today, with more understanding of the effects of natural light (sunlight), the 

emphasis in artificial light is shifting from vision alone to biological needs. If 

sunlight is normal, artificial light is subnormal or abnormal, and research 

indicates that constant exposure to artificial light is unnatural." (FRANK H. 

MAHNKE, 1996:117)15 

"If sunlight, the balance light, is essential for the growth and health of living 

things, including humans, it seems logical to raise questions about the 

effects that unbalanced (artificial) light may have on life, including the 

human organism." (FRANK H. MAHNKE, 1996:117)16 

 

 Devemos considerar que a luz artificial emite cores e deve fazer parte da 

elaboração do projecto arquitetónico, em conjunto com as cores a aplicar no 

espaço interior e exterior. Não nos esqueçamos das transformações que poderão 

ocorrer num determinado espaço, com a mistura das cores presentes nas 

paredes, tetos e pavimentos com as que se tornam visíveis, através das 

lâmpadas. No momento em que as cores se cruzam, criam uma nova cor que 

acaba por interferir no espaço e altera o ambiente, sendo que, em vez de duas 

cores, obtemos três. Isto, no caso de serem apenas duas, imaginemos o absoluto 

caos que pode criar um número considerável de cores nas paredes, tetos, ainda 

conjugados com a luz artificial, que emite também diferentes cores. Tornar-se-ia 

um espaço confuso e exaustivo psicológica e fisicamente.    

 A obra de Joachim Fischer, intitulada Luz|Light presenteia-nos com 

extraordinários exemplares da utilização da luz artificial na arquitetura, como é o 

caso do Palace du Molard, visível na figura 28, cujo intuito é dar-lhe uma nova 

                                                           
15 Tradução do autor: 

 

 "Hoje em dia, com maior conhecimento dos efeitos da luz natural (luz solar), a ênfase na 

luz artificial está a mudar de visão por si só por necessidades biológicas. Se a luz solar é 

normal, a luz artificial é sobrenatural ou anormal e a pesquisa indica que a exposição 

constante à luz artificial não é natural." (FRANK H. MAHNKE, 1996:117) 

 
16 Tradução do autor: 

 

 "Se a luz do sol, a luz equilibrada, é essencial para o crescimento e saúde dos seres vivos, 

incluindo os humanos, parece lógico levantar questões sobre os efeitos que a luz 

desequilibrada (artificial) pode ter na vida, incluindo o organismo humano." (FRANK H. 

MAHNKE, 1996:117) 
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visibilidade, afirmar a sua presença, e valorizar o edifício, através da imagem da 

praça onde está inserido.  

 O pavimento da praça apresenta-se segundo um elevado número de 

luzinhas distribuídas, de forma irregular, pelo pavimento, nomeadamente pedras 

de vidro branco com LED inserido, que fazem lembrar o céu bastante mais 

estrelado do que numa noite de Verão. Mas, em nada tem a ver com o céu, na 

medida em que todo o processo criativo corresponde à ideia de fazer referência 

à água a brilhar do porto, outrora existente, no local.  

 A luz é, portanto, utilizada com um propósito, não deve manifestar-se por 

acaso. A luz enfatiza um elemento arquitetónico com maior intensidade, por 

exemplo, nas fachadas de monumentos arquitetónicos ou artísticos e mesmo das 

próprias habitações e serve de referencial urbano, assumindo um valor de 

grande impacto, que acompanha a importância do edifício construído. 

  

FIGURA 28 -Palace Du Molard - Twinkling Walkway  
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 No entanto, esta não se limita a criar ou não impacto na visão e nos 

estímulos do homem. Trata-se de espaços que se fazem notar com mais 

intensidade na noite, criam ritmo e chegam a iluminar parte de praças e 

esplanadas, dando vida ao espaço.  

 Um quarto de dormir, por exemplo, não necessita da mesma temperatura 

de cor que uma sala. Deve ser um espaço menos luminoso, com uma luz mais 

fraca. Pode ainda reforçar um elemento simbólico de um edifício, ou em 

estátuas, normalmente dentro de praças. 

 Neste sentido, e baseados na obra Color y Luz, Teoría y Práctica, de Jorrit 

Tornquist, deixamos algumas regras relativas à utilização da luz nos diversos 

espaços, sendo que na projeção dos mesmos deve evitar-se um nível de 

iluminação monótono no campo visual, com o intuito de não provocar stress e 

permitir que o utilizador do espaço se sinta desperto. As luzes mais fortes, 

intermitentes e fluorescentes devem ser evitadas em espaços que incorporem 

movimentos rápidos ou de trabalho, para não causar confusão e até alguns 

acidentes. A iluminação deve, portanto, criar espaços agradáveis, que permitam 

a sua vivência de uma forma pacífica e não conturbadora. No entanto, os 

ambientes criados devem corresponder à sua funcionalidade. Cada caso é um 

caso e exige um ambiente distinto. 

 A luz é uma condição básica para que seja possível a perceção da cor, 

sem ela não podemos observar a cor, a forma, o espaço ou o movimento. É um 

dos factores fulcrais no estudo da cor perante a arquitetura, na medida em que 

provoca diferentes ambientes e diversas sensações no homem permitindo, desta 

forma, distinguir espaços que exercem funções de caracteres distintos, como 

espaços comerciais, equipamentos, espaços de lazer, etc. Afinal, a cor está 

presente em tudo o que vemos, em tudo o que tocamos, tudo o que nos rodeia 

é cor. 

 

"Sem luz não há cor e sem uma boa selecção dos diferentes tipos de 

iluminação não haverá equilíbrio no esquema de cores que se pretende 

harmonioso." (MANUEL CAMPOS, 2004:19) 
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"O mundo que observamos, todos os dias, está cheio de cores inspiradoras, 

mas devemos ter cuidado quando queremos transportar ideias de 

ambientes que, ou pelo diferente tipo de iluminação ou pela diferente 

distribuição das sombras, se poderão tornar incompatíveis com o 

ambiente que desejamos criar." (MANUEL CAMPOS, 2004: 19) 
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1.2.3 Harmonia e contraste, simbologia e associações 

 

 No projecto arquitetónico, para além da funcionalidade e de diversas 

outras características, é necessário um meticuloso cuidado na organização do 

espaço, na criação de harmonia e contraste, que resulta da conjugação dos 

diversos materiais que revestem esse mesmo espaço, pois imagine-se o que seria 

trabalhar ou viver em espaços com uma única cor. 

 

"La apreciación de los colores sempre se hace por el aspecto de 

contraste, debido a que el color nunca está aislado sino, en contacto con 

otros. Tonalidades y valores son: las coordenadas principales a tener en 

cuenta al elegir un color que va a entrar a formar parte de un territorio." 

(TERESA TÁBOAS VELEIRO, 1991:22)17 

 

"El contraste es una herramienta essencial en la estrategia del control de 

los efectos visuales y, en consecuencia, del significado. Pero el contraste es 

al mismo tiempo un instrumento, una técnica y un concepto. " (DONIS A. 

DONDIS, 1976:114)18 

 

 As cores contrastantes, como o próprio nome indica, são as cores opostas 

do circulo cromático. A combinação de cores opostas transmite vivacidade ao 

espaço e consequentemente ao homem, tal como cria um efeito surpreendente 

e, por vezes, até de fantasia. Mas não podemos deixar de manter presente que o 
                                                           
17

 Tradução do autor: 

 

"A apreciação das cores faz-se sempre pelo aspecto de contraste, devido à cor nunca 

estar isolada mas sim em contacto com outras. Tonalidades e valores são: as 

coordenadas principais a ter em conta ao eleger uma cor que se tornará parte de um 

território." (TERESA TÁBOAS VELEIRO, 1991:22) 
 
18 Tradução do autor: 

 

"O contraste é uma ferramenta essencial na estratégia de controlo dos aspectos visuais e, 

em consequência, o significado. No entanto, o contraste é ao mesmo tempo um 

instrumento, uma técnica e um conceito. (DONIS A. DONDIS, 1976:114) 



 

76 
 

efeito indesejado pode dar-se, a partir do momento em que se aplica um 

excesso de cores contrastantes, que provocam cansaço visual e confusão. Uma 

boa forma de criar maior harmonia entre contrastes de cor é aplicar uma ou 

mais cores de tom mais claro, ou seja, podemos tomar como exemplo a 

utilização de um azul mais claro, em vez de um azul mais escuro. 

 Segundo Ilegó Chevreul, também estudado por Teresa Táboas Veleiro, 

presente na obra "El Color en Arquitectura", existem seis tipos de harmonias que 

se apresentam em duas categorias: a harmonia análoga e a harmonia 

contrastante. Dentro das harmonias análogas estão patentes a harmonia de 

gama, que se produz através da visão simultânea dos diversos tons de uma 

mesma gama, os quais aparecem sob a forma de distinções menos carregadas, 

a harmonia de tonalidades (através da visão simultânea de tons que apresentam 

a mesma força) e a harmonia de uma luz colorida, que se produz pela visão 

simultânea de cores distintas, mas que, no entanto, se distingue uma cor como 

dominante. Relativamente às harmonias contrastantes, encontramos três tipos: a 

harmonia de contrastes de gama, obtida pela visão simultânea de tons 

correspondentes a uma mesma gama, a harmonia de contraste de tonalidades, 

obtida pela visão de tonalidades de uma mesma gama, que apresentam valores 

distintos simultaneamente e a harmonia de contraste de cores, que se produz 

através da visão simultânea de cores separadas, escolhidas segundo regras de 

contraste. 

 Na arquitetura, tal como na escultura, ou na pintura, as cores apresentam 

características que nos podem ajudar a perceber e aplicar a cor de uma forma 

mais segura, harmoniosa, adequada e bem enquadrada no espaço. Não é por 

acaso que revestimos interiormente um hospital de cores bem claras. Elas 

pressupõem tranquilidade e segundo estudos, ajudam na recuperação dos 

pacientes. A utilização das cores na arquitetura permite distinguir diversos 

espaços e consequentes funcionalidades. Frequentemente, as cores frias 

transmitem uma sensação de amplitude e frescor. Chegam a criar ilusões de 

profundidade, fazendo parecer maior aquele que, na realidade, é um espaço 

mais pequeno. Já as cores que apelidamos de quentes têm o poder de tornar os 

espaços interiores mais pequenos, apresentando uma sensação mais quente. 

Neste sentido, e baseados nos estudos de cor patentes na obra "Color y Luz" de 
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Jorrit Tornquist e "El Color en Arquitectura" de Teresa Táboas Veleiro, abordamos o 

conhecimento da cor perante a importância do seu significado, com o intuito de 

ajudar a refletir sobre as escolhas que melhor se enquadram num determinado 

espaço, permitindo criar um ambiente harmonioso. Segundo Teresa Veleiro: 

 

"Uno de los aspectos más interessantes de la utilización del color en la 

Arquitectura, y al mismo tiempo uno de los más olvidados, lo constituye sin 

lugar a dudas el simbolismo." (TERESA TÁBOAS VELEIRO, 1991: 89)19 

 

 O estudo da simbologia das cores e das consequentes associações que 

lhe são incutidas é importante para o seu conhecimento e aplicação, no 

projecto arquitetónico, sendo que, muitas vezes, as cores são utilizadas em 

função da segurança do utilizador do espaço, de acordo com regras estipuladas 

e como meio de comunicar e de expressar o pensamento, o que acontece 

praticamente desde sempre. Como referiu Teresa Táboas Veleiro: 

 

"Si nos remontamos a los orígenes de la escritura, podemos observar como 

el color fue, el primer medio de transmitir el pensamiento; de conservar la 

memoria del lugar." (TERESA TÁBOAS VELEIRO, 1991: 90)20 

 A simbologia das cores já se manifestava na antiguidade, embora sob a 

forma de diferentes manifestações de cor, resultado da existência de diferentes 

culturas, etnias, religiões, mas na sua maioria, correspondentes. 

                                                           
19 Tradução do autor: 

 

 "Um dos aspectos mais interessantes da utilização da cor na arquitectura e ao mesmo 

tempo um dos mais esquecidos é sem dúvida o simbolismo." (TERESA TÁBOAS VELEIRO, 

1991: 89) 

 
20 Tradução do autor: 

 

 "Se recuarmos às origens da escritura, podemos observar como a cor foi o primeiro meio 

de transmitir o pensamento; de conservar a memoria do lugar." (TERESA TÁBOAS VELEIRO, 

1991: 90) 
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 Por norma, no dia a dia, a cor é algo que se adquire sem pensar, 

necessariamente, no valor simbólico que possui, à excepção de casos em que as 

pessoas, por motivos variados, pensam no seu significado. Falamos de casos 

relativos à representação, ao luto, entre outros. Quando escolhemos a cor de 

uma peça de roupa, ou mesmo qualquer objecto que adquirimos, escolhemos, 

normalmente, as cores que mais nos agradam. Não pensamos nelas. Tal como 

referido anteriormente, as cores têm o grande poder de influenciar o nosso 

humor e comportamento e, desta forma, através do subconsciente, inclinamo-

nos mais para umas cores que outras, cores essas que interferem e transmitem, 

muitas vezes, o nosso estado de espírito e a personalidade de cada um, mas não 

paramos para pensar se aquela cor simboliza a forma como nos encontramos 

física e espiritualmente.  

  No entanto, as cores não têm o mesmo significado para todos os 

indivíduos e povos. Para diferentes crenças, religiões, etnias, raças, idades e 

estados de espírito, a cor não representa o mesmo. Vamos então apresentar 

alguns significados alusivos às cores, para ajudar a compreender e, 

consequentemente, escolher o uso da cor em diversos espaços, consoante a 

ideia e os sentimentos que se pretende transmitir.  

 As cores agrupam-se em cores primárias - vermelho, azul e amarelo - que 

são puras e não conseguem obter-se por meio da misturas de outras, as cores 

secundárias - laranja, verde e roxo - que se obtêm através da fusão de duas 

cores primárias, as cores terciárias que resultam destas com a mistura das 

primárias e as cores complementares - preto, cinza e branco. Vejamos, segundo 

a ordem descrita, o que nos diz cada uma delas. 

 

 

 

 

 O vermelho é uma cor que absorve toda a nossa atenção e, para além 

de ser atractiva, é uma cor quente e sensual que capta energia. É a cor da 

paixão, do fogo, do amor, do desejo e do erotismo. E, por isso, muito associada 
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ao pecado. É uma cor viva, quente, agressiva e profunda. Pode remeter para o 

perigo, agressividade e raiva, para o sacrifício e guerra. Significa também 

orgulho, violência ou poder. Esta associa-se à criatividade e ao dinamismo, 

sendo uma cor atrativa. Usada em pequenos espaços internos, tem o poder de, 

aparentemente, diminui-los. O vermelho não é uma cor indicada para espaços 

que impliquem exercício mental, pois tende a diminuir a concentração. É 

bastante atrativa mas, facilmente, se torna cansativa. É interessante como a cor 

vermelha tem o poder de diminuir espaços interiores e, no entanto aumentar 

pequenos objectos. 

 É, portanto, necessário moderar a área da superfície que cobrimos de 

vermelho. Deve utilizar-se em pequenas áreas de superfície, a menos que a ideia 

seja criar um espaço que remete para a excitação. O vermelho escuro significa 

requinte, elegância e liderança. 

 Um bom exemplo da aplicação do vermelho na arquitetura é o centro de 

distribuição da Avon, situado em Cabreúva, pelos arquitectos dos escritórios de 

Roberto Loeb, como vemos na figura 29. 

FIGURA 29 - Centro de distribuição da Avon, Roberto Loeb  
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 O azul é a cor do céu, do espírito e do pensamento. Representa 

inteligência, lealdade, liberdade, tranquilidade, personalidade, subtileza e 

fidelidade. E simboliza, também, o sonho e o ideal. É, de todas, a cor mais fria e a 

mais abundante no planeta. O azul, tal como o verde, pode ser utilizado em 

superfícies de maior dimensão, sem se tornar num espaço cansativo à vista e 

aumenta, também, as dimensões do espaço. Esta cor remete para a calma, 

sendo por isso, uma boa escolha para utilizar em ambientes de relaxamento e de 

descanso. O azul transmite uma sensação de serenidade e o azul claro, aplicado 

em tetos, fá-los parecer mais altos, mais leves e até, mais celestiais. No entanto, o 

azul é uma cor que deve aliar-se a outras para não corrermos o risco de criar um 

espaço triste e melancólico. O azul-escuro, talvez por lembrar a cor do mar, está 

associada ao romantismo. No entanto, associa-se também a uma certa 

monotonia e falta de coragem. O azul-claro significa frescura, compreensão e 

tranquilidade. Vejamos as figuras 30, 31 e 32  referentes à Escola da Pontinha 

projectada por CVDB Arquitetos e a Academia MWD por Carlos Arroyo arquiteto, 

um bom exemplo da aplicação da cor azul na arquitetura.  

FIGURA 1 - Os escritórios de Roberto Loeb  FIGURA 30 - Escola da Pontinha - A aplicação do azul FIGURA 31 - Escola da Pontinha  
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 O azul é uma cor fria e em relação à utilização das cores frias, no que diz 

respeito à arquitectura, estas distinguem diferentes espaços e consequente 

funcionalidade e, normalmente, transmitem uma sensação de amplitude e 

frescor. Chegam a criar ilusões de profundidade, fazendo parecer maior aquele 

que, na realidade, é um espaço mais pequeno. Cores frias devem  relacionar-se 

com espaços bem iluminados, pois caso sejam utilizadas em espaços pouco 

iluminados corre-se o risco de obter um espaço frio que remete para a solidão. 

 

 

 

 O Amarelo associa-se a riqueza, irradia luz e transmite calor, alegria e vida. 

FIGURA 32 - Academie MWD  



 

82 
 

 O amarelo é uma cor ativa e energética, que remete para o optimismo, 

velocidade e concentração. O amarelo é a cor mais luminosa, é a cor que 

associamos à luz e, muitas vezes, ao calor e ao sol.  Esta cor irradia alegria e vida, 

transmite riqueza e prosperidade, sendo associada ao ouro e aos tesouros. O 

amarelo é uma das cores mais atrativas e visíveis. É, tal como o vermelho, uma 

cor que reduz o espaço interior. Não deve ser utilizada em superfícies de grandes 

dimensões, pois já irradia uma grande vaga de luz. É uma cor indicada para 

espaços como salas de aula para crianças deficientes intelectuais, pois é 

considerada a mais estimulante das cores para exercitar atividades cerebrais. 

Não é indicada para pavimentos e percursos, pois transmite a sensação de 

estarmos a avançar. O amarelo, por ser a mais vibrante das cores, é difícil de 

contrastar, quando no seu estado mais puro, mais forte. No entanto, quando lhe 

aplicamos mais pigmento branco e fazemos tornar-se numa cor mais suave, é 

mais fácil utilizá-la como contrastante. É indicada, também, para espaços como 

escritórios e zonas de estudo, por ser também estimulante e pelo facto de emitir 

criatividade. Utilizada em pequenos apontamentos, é uma cor que estimula o 

apetite. Funciona bem em espaços comerciais, como bares e restaurantes, é 

uma cor estimulante que desperta a atenção do cidadão.  

 

 

 

 O laranja é uma cor ativa e quente, tal como o vermelho e o amarelo. 

Representa movimento, espontaneidade, e prosperidade. Quando utilizada 

moderadamente, funciona como estimulante dos sentidos, da criatividade e da 

comunicação, sendo uma cor utilizada com maior frequência em espaços 

comerciais, tal como o amarelo. O laranja diminui o espaço, da mesma forma 

que o vermelho e o amarelo. As suas características são basicamente as 

mesmas. Por ser sinónimo de sociabilidade e motivação, alguns tons pêssego são 

indicados na utilização de espaços indicados no tratamento de depressões. 
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 O verde simboliza o vigor, o frescura, a juventude, a tranquilidade e a 

esperança. Pode representar a sorte e a ganância. É uma cor calma que 

equilibra as emoções, mas que pode tornar-se inquietante. É o equilíbrio entre o 

movimento e o calor do amarelo e a frieza e a estática do azul, sendo por isso, a 

cor que menos fadiga causa na visão humana e que possui um efeito calmante 

e relaxante. Tem o poder de gerar equilíbrio emocional e um ambiente mais 

confortável. A utilização desta cor de forma exagerada pode provocar 

sonolência.  

 Tal como a grande maioria das cores, o seu contraste fica facilitado 

quando a concebemos em tons mais suaves. É indicada para casas com 

utilizadores doentes, assim como o azul claro. Em espaços abertos, com o 

contraste de outra cor, como por exemplo madeira ou granito, complementam-

se. É a cor que menos cansa a vista do homem e é, por isso, bastante empregue 

na arquitectura, pois transmite uma sensação de aumento das dimensões do 

espaço. Já o verde-escuro lembra grandeza e simboliza tudo o que é viril. O 

verde-claro está associado ao contentamento e à proteção. 

 

 

 

 O roxo transmite a sensação de tristeza. Significa respeito, prosperidade e 

nobreza. 

 

 

 

 O Branco é uma cor que transmite a sensação de paz de espírito, calma, 

tranquilidade e simplicidade. É uma cor que também representa o frio, a limpeza, 

a higiene. É a cor da pureza, da castidade, dos anjos e do divino. O branco é 

uma cor que irradia claridade e alegria, quando usado como acessório. Sempre 

que é utilizado em superfícies de grandes dimensões não compromete o espaço 
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e pode ser contrastado com qualquer cor, que nunca trará um efeito 

indesejado. 

 O branco é bem aplicado em espaços pequenos, porque já será 

quebrado pela decoração desses mesmos espaços. Locais com a cor branca 

transmitem uma maior luminosidade, principalmente com a incidência de luz 

directa. O branco é uma cor que irradia claridade e alegria quando usado como 

acessório. Realça as cores próximas, tornando-as mais atrativas. No entanto, há 

que ter em conta que se optarmos por um ambiente totalmente branco, este 

pode tornar-se frio e impessoal.  

  

 

 

 O cinzento pode simbolizar a depressão e o medo, no entanto é, também, 

uma cor que transmite estabilidade, sucesso e qualidade. O cinza é um bom 

contrastante para utilizar com as cores intensas. É uma cor que se mantém em 

harmonia com todas as outras cores. Não deve ser aplicada em demasia, para 

que o espaço não se torne sombrio. 

 O cinza prateado remete para o moderno. Está associada à novidade, à 

inovação e às novas tecnologias.  

 

 

 

 O preto é associado, normalmente, à morte, ao azar, ao terror, ao luto, ao 

pecado ou à desonestidade. É uma cor que se pode associar ao medo e à 

austeridade, ao ódio e à violência. Contudo, pode também remeter-nos para 

um mundo de fantasia e mistério. 

 Atualmente, é uma cor moderna que indica sofisticação, glamour, luxo e 

elegância. Dignidade é outro dos seus significados. Pode representar sentimentos 

contraditórios, por transmitir sensualidade, riqueza e poder. Vemos, desta forma, 
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que é uma cor associada a coisas negativas, mas também positivas, englobando 

os diferentes mundos. 

 O preto pode ser contrastado com todas as cores e, quando aplicado 

moderadamente, dá um toque de requinte ao ambiente. No entanto, pode 

tornar o espaço pesado e triste quando utilizado em exagero, imagine-se um 

qualquer espaço completamente revestido a preto, possivelmente não criaria 

um bom ambiente. 

 Um belo exemplo da aplicação do preto na arquitetura é a Galeria 

Gmurzynska, em Zurchi, pela autoria da arquiteta Zaha Hadid, como mostram as 

figuas 33 e 34. 

FIGURA 33 - Galeria Gmurzynska em Zurich, Por Zaha Hadid  
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 Tal como o branco, o preto pode contrastar com todas as cores, embora 

se deva evitar contrastes com cores fortes e escuras.  

 

 

 

  O bege é uma cor que associamos à passividade e à calma, à 

melancolia e ao clássico. É uma variação do branco com o amarelo, é um tom 

neutro e, por isso, pode ser usado em qualquer ambiente. Não é uma cor muito 

viva e quanto mais suave, mais fácil se torna a aplicação e combinação de 

outras cores. Contrasta com grande parte de todas as outras cores. 

 

  

 

FIGURA 34 - Galeria Gmurzynska em Zurich, Por Zaha Hadid  
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 O castanho é associado à responsabilidade, consciência e maturidade. É 

a cor da terra e representa estabilidade, resistência e simplicidade. É 

considerada uma cor sólida e calorosa, fazendo lembrar a madeira, que, por sua 

vez, transmite uma sensação de envolvimento e conforto. Deve ser contrastada 

com cores mais suaves. 

 

 

 

 

 O rosa possui o dom de acalmar os ânimos (o rosa claro) e normalmente 

associa-se ao sexo feminino. Significa beleza, sensualidade, romantismo e saúde. 

Simboliza, ainda, carinho, ternura, suavidade, delicadeza, uma certa fragilidade 

e compaixão. 

 Como vemos, torna-se importante conhecer todas as características 

apresentadas, relativas às diversas cores, para que se elaborem espaços dotados 

de um ambiente harmonioso e confortável. No entanto, falar em harmonia é um 

pouco relativo. Os gostos alteram-se consoante os valores socioculturais e não só, 

falamos de gostos, preferências, por isso é complicado estabelecer normas para 

podermos criar combinações de cor.  

 Como a harmonia se articula com a cultura, com os hábitos, com 

influências de diversas origens e também está relacionada com o gosto 

subjectivo do utilizador, torna-se complexa a aplicação da cor na arquitetura. No 

entanto, não devemos deixar de usufruir dos diferentes ambientes que elas nos 

podem proporcionar.  

  As cores devem ser combinadas de uma forma harmoniosa para 

conseguirmos um efeito visual agradável, ou até um efeito surpreendente. Para 

que isso aconteça, é necessário o estudo das cores e refletir, com especial 

atenção, sobre a sua escolha e sobre o padrão que, eventualmente, possa ser 

aplicado no espaço, pois a combinação de cores, nem sempre resulta em 
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ambientes agradáveis e quando não há estudo e cuidado na escolha e 

combinação de cores, o resultado final pode criar confusão a nível cromático.  

 Porém, não é apenas ao nível da cor que se podem criar espaços 

desconfortáveis e confusos. Não nos podemos esquecer que a cor também 

interfere no espaço, ao nível da sua dimensão. 

 Quando falamos em cor e contraste, não podemos esquecer que o brilho 

é um fator a ter em consideração, pelas alterações que pode criar. Pinturas com 

acabamento fosco asseguram uma maior difusão da luz do que a pintura 

brilhante. Apesar da pintura brilhante apresentar melhor aspecto, pode levar ao 

aparecimento de reflexos indesejáveis, porque, na presença de brilho ou da falta 

dele, a cor não adquire as mesmas propriedades. 

 No que diz respeito à harmonia e ao contraste entre cores, a existência 

destas é a premissa para a garantia de uma acuidade visual sem perturbações, 

ou seja, o equilíbrio de contrastes evita situações de desconforto e de confusão 

visual. 

 A orientação e a compreensão visual do material de trabalho são obtidas 

a partir de um bom e cuidado contraste entre o material de trabalho e o 

utilizador imediato. 

 Podemos obter contrastes dentro do mesmo espaço, através da 

sobreposição de cores distintas e, até, desenhos ou padrões. É interessante o 

efeito que podemos criar num espaço se, por exemplo, numa parede ou em 

todo o seu conjunto, desenharmos objectos perspectivados ou, quem sabe, a 

realidade de um outro espaço (paisagens, etc).  

 A criação de espaços coloridos de forma harmoniosa resulta numa melhor 

satisfação por parte dos habitantes e contribui para a qualificação 

arquitetónica. 

 É importante que a utilização das cores satisfaça o arquiteto, mas é 

fundamental que  satisfaça o cliente e o utilizador.  

 A cor e a zona a aplicar têm que ser extremamente bem estudadas e 

escolhidas, para que o resultado não seja indesejadamente contrário, isto é, se 
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colocarmos um quadrado grande de azul claro com a sobreposição de um outro 

quadrado, bem mais pequeno, preto, sem dúvida, que o efeito não será o 

mesmo, caso o papel das cores seja invertido, ou seja, um grande quadrado 

preto e outro de menor área sobreposto de cor azul clara. E torna-se ainda mais 

complexo se passarmos a contrastar mais cores, três, quatro. No entanto,  não 

convém exagerar na área de superfície a aplicar este contraste, que implica 

várias cores, na mesma área, para não correr o risco de criar confusão e cansar 

o seu utilizador, a não ser que a intenção seja exactamente essa. 

"A alteração cromática de uma pintura lisa ou das técnicas de 

revestimento(fingidos, esgrafitos, azulejos, etc.) pode desvalorizar o objecto 

arquitectónico. O uso de uma única cor no acabamento de uma fachada 

composta por elementos decorativos (pilastras soco cornija, etc.) 

uniformiza as fachadas subvertendo a leitura compositiva da arquitectura 

original, como também a substituição das técnicas de revestimentos 

originais, por uma pintura lisa (mesmo recriando a cor original) alteram a 

expressão do edifício." (ISABEL VALVERDE, 2000: 27) 

 

"Sea al nivel expressivo que implica únicamente el contraste de elementos 

visuales o al nivel que entraña la transmisión de información visual 

compleja, un comunicador visual tiene que reconocer el carácter 

eficiente del contraste y su importancia como instrumento de trabajo que 

puede y debe usarse en la composición visual. " ( DONIS A. DONDIS, 1976: 

115) 
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1.3 - Cor enquanto estímulo de sensações e emoções 

 

"El color, consecuencia de una actividad electroquímica en nuestro 

sistema nervioso a través del mecanismo de la visión, influye en nuestros 

sentidos; cuando la luz blanca se rompe por reflexión o refracción en várias 

longitudes de onda que caen en los ojos. De pronto los grises se convierten 

en numerosos colores que dan vitalidad a la forma." (TERESA TÁBOAS 

VELEIRO, 1991: 25)21 

 

 A paisagem, o espaço, a imagem em que nos encontramos inseridos e 

que nos chega do meio urbano, manifesta-se sob a forma de estímulos, de 

ordens distintas, isto é, não apenas estímulos visuais, que apenas nos provocam 

espanto ou indiferença, mas também estímulos de ordem sensorial.  

 A cor é um elemento fundamental na arquitetura para a criação do 

"espaço psicológico", ou seja, para aquele que, inconscientemente, nos remete 

para determinadas sensações, pois tem a capacidade de projetar espaços que 

provocam, não apenas sensações psicológicas, mas também emoções de outra 

ordem. E como faz parte do meio que nos envolve, é impossível agir sobre tudo o 

que nos rodeia sem visualizar ou aplicar a cor de uma forma mais ou menos 

consciente ou inconsciente.  

 As sensações provocadas pelas cores são, com frequência, responsáveis 

pela alteração do estado de espírito de cada individuo, acabando até por 

provocar, de uma forma  inconsciente, alterações no seu comportamento. Estas 

reações passam despercebidas pelo consciente, mas não pelo subconsciente, 

comandando o lado psicológico do indivíduo em determinadas situações. Desta 

forma, cores quentes deixam-nos mais alegres, transmitem energia, enquanto 

que as cores frias deixam-nos mais tranquilos, mais calmos. 

                                                           
21 Tradução do autor: 

 

"A cor, consequência de uma actividade electroquímica no nosso sistema nervoso, 

através do mecanismo da visão interfere nos nossos sentidos; quando a luz branca se 

rompe por reflexão ou refracção em vários comprimentos de onda que penetram nos 

olhos. Os cinzas convertem-se em numerosas cores que dão vida à forma." " (TERESA 

TÁBOAS VELEIRO, 1991: 25) 
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FIGURA 35 - Cor e sensações  
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 Cada um de nós responde à cor de uma forma particular. As pessoas 

tendem a ser atraídas por cores diferenciadas, em virtude de alguns fatores 

determinantes. 

 

"Cada color ejerce una influencia distinta sobre nosotros, y nosotros que 

partimos de un simple estímulo visual, de pronto hacemos relaciones 

ordenadas de colores, de calidades, de texturas cromáticas, de armonías 

y de tonos, (...)." (TERESA TÁBOAS VELEIRO, 1991: 25)22 

 

 Neste sentido, a escolha da cor pode estar relacionada com o tipo de 

personalidade, com as circunstâncias da sua vida ou com os desejos e processos 

mentais mais profundos e até inconscientes. Já foram realizados testes 

psicológicos para nos dar a possibilidade de conhecer mais sobre nós próprios, 

através da cor e do poder que esta exerce sobre nós, assim como as diferentes 

sensações que nos provoca. 

  

"La percepción incluye: la combinación de las distintas sensaciones, y el 

usar una experiencia prévia para reconocer los objetos, de los cuales 

nasce el estímulo. La ideia del objeto siempre se hará  acompañar: de sus 

características diferenciales, entre ellas el color." (TERESA TÁBOAS VELEIRO, 

1991:25)23 

 

                                                           
22 Tradução do autor: 

 

"Cada cor exerce uma influência distinta sobre nós, e nós que partimos de um simples 

estímulo visual, logo fazemos relações ordenadas de cores, de qualidades, texturas 

cromáticas, de harmonias e de tons(...)."(TERESA TÁBOAS VELEIRO, 1991: 25) 

 
23 Tradução do autor: 

 

"A percepção inclui: a combinação das distintas sensações utilizando uma experiência 

prévia para reconhecer os objectos, dos quais nasce o estímulo. A ideia do objecto 

sempre se fará acompanhar: das suas características diferenciadas, entre elas a cor." 

(TERESA TÁBOAS VELEIRO, 1991:25) 
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 A perceção do ambiente físico permite ao homem adaptar-se ao meio 

que o rodeia, e por possuir a capacidade de perceção ambiental,  

determinante na sua atividade diária, transmite a informação necessária à sua 

orientação no ambiente. Factores como a coerência, a clareza, a simplicidade 

tornam-se objetivos importantes no projeto arquitetónico, ajudando assim a 

auxiliar o arquiteto a compreender que tipo de estímulos visuais tende a ser 

percecionado numa configuração espacial. 

 É, portanto, importante estudar a relação entre ambiente construído e 

colorido para que, depois desta mesma análise, possamos avaliar a forma como 

os espaços produzidos contribuem, positiva ou negativamente, para o bem estar 

do indivíduo e nas atividades produzidas pelo mesmo. Isto é, o arquiteto 

necessita conhecer a personalidade do indivíduo (cliente), assim como os seus 

gostos, sendo importante que registe, de que forma o utente do ambiente 

colorido, o percebe e experiencia, fazendo corresponder o novo espaço 

colorido criado às suas exigências. É fundamental que permita ao utilizador criar 

associações entre diferentes cores, sensações e experiências relacionadas com 

as suas memórias.  

 Mostram-se em grande número as sensações que a cor cria no ser 

humano, algumas delas bem curiosas. A cor chega até a interferir no apetite, 

como vemos na figura 35, sendo que cores claras e desmaiadas, em zonas de 

refeições, não são as mais indicadas. Apontamentos de amarelo e, mais até, o 

laranja são as cores que abrem o apetite e, portanto, são ideais para optar em 

zonas de refeições. No entanto, o uso desta cor deve ser regado de 

ponderação, em relação à área a colorir, pois deve ser utilizada de uma forma 

regrada, para que não se caia na exaustão e em vez de abrir o apetite 

provoque desconforto e confusão visual.  

 Por outro lado, a cor, ainda que inconscientemente, pode transmitir outro 

tipo de sensações que em nada se assemelham à anteriormente referida. 

Falamos de sensações como a luxúria, caracterizada frequentemente através do 

preto e das cores prata, ou até dourado. Já a simplicidade mostra-se através do 

branco e das cores claras dentro desta gama. 
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 As cores conseguem ainda provocar sonolência e, por outro lado, 

algumas delas provocam exatamente o contrário, fazem o indivíduo sentir-se 

mais desperto. Hoje em dia, já se aplicam cores garridas, em zonas de repouso, 

mas, no nosso entender, deve ser ponderada a sua utilização, pois se estamos 

perante um caso em que há cores que ajudam a fazer o homem sentir-se mais 

calmo e consequentemente a descansar melhor, então não devemos perturbar 

essa necessidade. 

 O mesmo espaço não se comporta da mesma forma perante a presença 

das diferentes cores que o revestem. A transmissão de sensações promovidas 

pela cor manifesta-se através de diversas formas que chegam a interferir no 

espaço, de uma forma absolutamente curiosa e interessante, que nos chega de 

uma forma inconsciente. 

 Para além de interferir no conforto do espaço, sendo que uma 

determinada cor pode tornar o espaço mais frio ou mais quente, mais ou menos 

acolhedor, a cor consegue interferir visualmente na dimensão espacial do 

edifício. Ou seja, a cor tem o poder de tornar qualquer espaço visualmente mais 

alto ou mais baixo, mais ou menos amplo. No fundo, a cor vem alterar as suas 

dimensões. São sensações psicologicamente impostas pela mente, em que o 

espaço aparenta uma imagem que no fundo não corresponde à realidade e, 

portanto, desce sob a forma de sensação física, que se traduz numa imagem do 

espaço que nos ilude. 

 Consideramos que a utilização deste tipo de situações deve ser regada de 

moderação, sob a forma de criar ambientes indesejados, chegando até a 

interferir de forma negativa na envolvente, na paisagem. 

 Desta forma, o arquiteto pode e deve usufruir do contacto com estas 

sensações para transcrevê-las para o projeto e fazer valer o espaço de emoções 

e diferentes estados. Sendo que quando bem estudados e aplicadas, as cores 

presenteiam-nos com espaços absolutamente agradáveis, confortáveis, seguros 

e ilusórios. 

 A todos estes fatores está atento o artista que coloca a seu serviço os 

resultados da sua observação sobre todos os fatores e implicações, para aplicar 

a cor certa nas suas criações. 
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 De acordo com Manuel Campos,  

 

"(...) as características das diversas cores podem alterar, ilusoriamente os 

espaços, o peso e até a temperatura ambiente, tudo dependendo da 

criação de esquemas de cor correctos e adequados aos objectivos que 

se pretendem atingir, seja no interior ou no exterior." (MANUEL CAMPOS, 

2004:70) 

 

É extremamente interessante o poder que a cor exerce em variadíssimos casos, 

na criação de espaços, que se podem tornar completamente ilusórios, que nos 

remetem para fora da realidade. 

 A cor compreende, portanto, muitos tipos de estímulos e pode refletir-se 

em imagens que criam movimento, que nos baralham, ou que nos levam a 

induzir em erro, ou ainda que chegam a dar continuidade ao espaço presente, 

nomeadamente através da pintura. Uma pintura, de forma realista, concebe 

uma imagem, que nos dá a sensação de que o espaço se prolonga e, 

consequentemente, fica maior. Estamos, portanto, perante um caso de ilusão de 

profundidade. 

 Esta ilusão pode ser traduzida em espaços que, apenas com a 

interferência da cor, podem parecer mais ou menos amplos, mais claros ou mais 

escuros, mais quentes ou mais frios, mais leves ou mais pesados, mais altos ou 

mais baixos, mais rugosos ou mais lisos e até consegue tornar um único espaço 

em vários outros. Mas estes exemplos são apenas uma minoria em comparação 

com as inúmeras  ilusões que a cor pode criar. Quando na presença de 

determinados padrões, poderá até levar a crer que estamos no exterior em 

contacto com a natureza, como mostra a figura 37, ou que estamos perante um 

espaço distorcido e tridimensional, que nos leva a crer na existência de 

elementos que, no verdade, não estão lá, como mostra a figura 36. 

 São em grande número as possibilidades de jogar com a cor para criar 

espaços ilusórios. A sobreposição de cores transmite uma sensação de 

profundidade, de divisão, dependendo do tamanho do desenho e da forma de  
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cada uma dessas imagens coloridas. Se aplicarmos as cores em desenhos 

geometricamente bem pensados, num determinado espaço, o resultado final 

poderá, por exemplo, pressupor um efeito de profundidade e aí somos levados 

pela ilusão.  

 Algumas formas de trabalhar a cor nos espaços produzidos têm o poder 

de nos causar fantasia, deslumbre, medo, entre quase uma infinidade de outras 

sensações, no fundo, inquietação psicológica inconsciente, que nos faz absorver 

a informação transmitida pela cor.  

 É, de facto, interessante a forma como um simples padrão, com a sua 

mistura de cores, proporciona uma curiosa e incrível sensação de movimento. 

Quantos de nós já se depararam e questionaram em relação a imagens que, 

aparentemente, se movem e causam aquela confusão visual? Pois, essa imagem 

em movimento é uma sensação ilusória.  

 No entanto, merece especial atenção a utilização desta junção de cores 

que forma um determinado padrão. A sua mistura e utilização não é 

aconselhável em espaços de descanso, de pequenas dimensões, ou onde 

passamos grande parte do tempo, sob a forma de provocar confusão e 

cansaço. É tudo uma questão de bom senso e está dependente do ambiente 

que se pretende criar.  

FIGURA 36 - Cor e ilusão  FIGURA 37 - Paisagem - Papel de parede 
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 Mas as alterações físicas promovidas pela cor vão muito para além da 

alteração das dimensões do espaço e da ilusão que causam. A aplicação da 

cor, mais focada para o revestimento exterior, tem o poder de interferir no 

conforto físico interior do espaço, nomeadamente através das alterações 

térmicas que o edifício pode sofrer com determinada cor. 

 Na arquitetura, a cor é fundamental e deve ser encarada como tal. 

Usando a criatividade, podemos obter espaços sensacionais, que nos transmitam 

diferentes emoções, diferentes sensações. 
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 1.4 -  Cor e Materiais 

 

"A diversificação dos materiais de construção e elementos urbanos: o tijolo, 

a pedra, a telha, a calçada com a sua riqueza cromática, provocam 

grande efeito na paisagem urbana, caracterizando um determinado lugar 

tornando-o possuidor de uma identidade única." (Isabel Valverde, 2000:9) 

 

 Desde a antiguidade, para construir, o homem utiliza a cor através dos 

materiais, como o tijolo e o betão, entre outros, que se encontram ainda mais 

atrás na história da evolução dos materiais construtivos. Os materiais eram 

retirados directamente do meio envolvente, da natureza e eram escolhidos os 

mais duros e resistentes, para assegurar a sua estrutura, como o exemplo da 

pedra, da madeira, da argila. No entanto, a cor não era uma preocupação, as 

fachadas destas construções apresentavam-se sob a forma de cores naturais. 

 A história da arquitetura está, portanto, ligada à história dos materiais que 

se agrupam, segundo épocas distintas, às quais se faz corresponder a Idade da 

Pedra, a idade do Ferro, a Industrialização, etc. Os materiais foram desde sempre 

uma preocupação e motivação constante desde a antiguidade (já com 

Vitrúvio)até à actualidade. No entanto, com a evolução do tempo e com os 

avanços tecnológicos e, portanto, com novos materiais que surgem, como 

vemos nas figuras 38, 39, 40 e 41, a arquitetura sofreu um maior desenvolvimento 

a partir dos séculos XIX e XX. Na arquitectura moderna e contemporânea, o 

homem, pela necessidade de melhorar condições físicas e visuais dos edifícios, 

assim como pela necessidade de melhorar as suas condições de vida, o conforto 

ambiental, a funcionalidade, a acessibilidade, cria novas possibilidades 

relativamente à escolha de materiais que, por sua vez, proporcionam diversos 

registos de cor. Actualmente, com a inovação, é visível a criação de novos 

materiais e, portanto, de novas cores, que vieram revolucionar a arquitetura, 

como o betão e o aço, os quais ganham novas formas adaptando-se na criação  

de diferentes ambientes, exercendo diferentes comportamentos perante distintos 

fatores que influenciam todo o espaço.  
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 Na arquitetura, os materiais são mais do que puros elementos construtivos, 

com eles advém uma série de características importantes, mas a que nos faz 

reagir de imediato, ainda que inconscientemente, é a cor. No entanto, para 

além da cor, os materiais apresentam-se segundo texturas mais ou menos 

rugosas e brilhos que podem interferir na cor, ao ponto desta sofrer alterações, 

que se dão perante a interferência da intensidade da luz natural e artificial, 

proporcionando-nos alterações de cor ao longo do dia. A natureza, a textura24 e 

                                                           
24 " A textura é a qualidade de qualquer superfície, animal, vegetal ou mineral que define 

a sua identidade independentemente da cor ou da forma." (MANUEL CAMPOS, 2004:95) 

 "A textura está irremediavelmente unida à cor e à quantidade do tipo de luz escolhida 

para a iluminação." (MANUEL CAMPOS, 2004:97) 

 

FIGURA 38 - Pedra FIGURA 39 - Madeira e betão - Villa Isabella 

FIGURA 40 - Tijolo FIGURA 41 - Aço e vidro 
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a rugosidade dos materiais leva a que o reflexo provocado pela luz não seja 

igual em todos os casos, sendo que uma superfície mais rugosa não provoca 

tanto brilho quanto uma parede lisa.25 

  Para além de todos os fatores a considerar, é necessário que toda a 

reflexão acerca da cor e sua consequente solução, tenha em conta a 

envolvente e todos os elementos que se relacionam com o exterior do edifício. 

 Na arquitetura, a cor não se limita ao revestimento de tintas, num 

determinado espaço, diversos materiais aparecem na sua forma natural mais 

pura, muitas vezes provenientes do local. Os materiais têm cor própria, mas 

também podem ser manipulados, camuflados e alterados pela aplicação de 

tintas, entre outras opções de revestimento. Atualmente, é elevadíssimo o 

número de opções de cor disponíveis nas tintas, fator que contribui positivamente 

para o exercício criativo do arquiteto e na consequentemente criação de 

diversos ambientes. Vejamos uma pequena amostra de cores disponíveis no 

mercado, a partir da imagem seguinte. 

 Recentemente, no revestimento exterior e interior das construções e de 

todos os espaços envolventes, é grande a diversidade de materiais utilizados, 

como o betão (tanto aparente como pigmentado), fenólico (disponível em 

diversas cores), o granito (pode apresentar características diferentes como a cor, 

a rugosidade e o brilho), aglomerado de cortiça expandida, madeira, mármore, 

pedra, compósito de alumínio, cimento de cor26, cimento liso flutuante, entre 

tantos outros. 

 

 A quantidade de materiais de revestimento na arquitetura é tal que não 

serão referidos todos os existentes. Vão surgindo constantemente novos materiais 

                                                           
25 "Uma superfície de textura brilhante como a conseguida por uma base lisa pintada 

com esmalte brilhante ou envernizada com um verniz brilhante, reflecte intensamente 

toda ou qualquer luz incidente. (...) Uma textura opaca, como a de uma superfície lisa 

pintada com tinta plástica mate, absorve mais luz e som, transmitindo maior tranquilidade 

que uma superfície brilhante pintada na mesma cor." (MANUEL CAMPOS, 2004:97) 
26

 Relativamente ao cimento de cor, é necessário um método de mistura e aplicação 

cuidado, na medida em que pode provocar alterações de cor na imagem do edifício. 
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e, neste caso, podemos referenciar outros exemplos de acabamentos recentes 

como os seixos27, a mineralite, entre tantos outros.  

 Vasta é, também, a variedade de antiderrapantes e sintéticos que 

revestem os pavimentos, como os granitos, mármores, madeiras, pedras e 

aglomerados destas, que apresentam diversas tonalidades de cor. As cerâmicas, 

como os azulejos, e os porcelanatos ganham uma nova dimensão, assumindo 

um novo papel. Estes materiais possuem diferentes características  que ajudam a 

definir o aspecto visual e a boa imagem do espaço, tal como materiais sintéticos, 

como o vinil, a relva sintética, resina de poliuretano, entre muitos outros.  

 Alguns materiais, para além de nos premiar com sensações provenientes 

da ação visual perante a cor, presenteiam-nos, ainda, como sendo um 

estimulador dos sentidos do homem, não apenas do sentido da visão, mas 

interferindo  ao nível do olfato e da audição, no caso da exigência de condições 

acústicas, ao nível físico e psicológico. Os materiais  funcionam, desta forma, 

como forma de expressão da arquitetura, de uma arquitetura que mexe com os 

sentidos. Os materiais tornam o espaço num elemento que adquire valor 

simbólico e comunicativo e, portanto, adquire grande importância na 

arquitetura. 

 São em grande número os edifícios que se destacam positivamente na 

arquitetura e que, muitas vezes, porque o conceito relacionado com a função 

assim o exige ou permite, são revestidos com cores que fazem o edifício 

diferenciar-se e destacar-se na zona, como é o caso da intervenção de cor na 

Casa das Histórias de Paula Rego pelo arquiteto Eduardo Souto de Moura. Um 

edifício ousado, tanto na forma, como na cor, como podemos ver nas figuras 42 

e 43. 

 Uma obra, cujo material que salta à vista e que reveste as duas 

imponentes estruturas piramidais, é o betão pigmentado a vermelho, tornando-o 

num edifício bastante atrativo e pouco comum. As árvores pré-existentes e o 

terreno são elementos fundamentais na sua conceção e em toda a sua imagem. 

                                                           
27 "As cores contrastantes dos seixos poderão ser utilizadas com eficácia para quebrar a 

monotonia de áreas demasiado grandes." (J.B.TAYLOR, 1990:167) 

"Os seixos de cores variadas podem ser utilizados para criar vários desenhos, padrões 

geométricos, motivos e símbolos." (J.B.TAYLOR, 1990:167) 
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 Outro  projecto que se distingue pelo impacto visual dos seus materiais  é o 

mercado de flores, em Barcelona, projetado pelo escritório Willy Müller, destinado 

exatamente à venda de plantas e flores. Um edifício cuja fachada é revestida a 

ripas coloridas, numa sequência de centenas delas, sob a forma de distintos tons 

cromáticos, como podemos ver nas figuras 44, 45 e 46. 

 

FIGURA 42 - Casa das Histórias FIGURA 43 - Casa das Histórias de Paula Rego, Eduardo Souto de Moura 

FIGURA 46 - Mercado das Flores, Barcelona FIGURA 45 - Cor na fachada do Mercado das Flores 

FIGURA 44 - Mercado das Flores, Willy Müller arquitects 
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 O edifício é dotado de movimento e moldado segundo formas irregulares 

que sobem (como forma de marcar as entradas) e descem. O padrão em tons 

cinza mistura-se com as restantes cores de uma forma sensacional. 

 Nas construções contemporâneas, outro material bastante utilizado, já 

referido anteriormente, é o vidro, os grandes vãos mentores da entrada de luz 

natural e contacto visual com o exterior. Com as novas técnicas, que partem da 

criatividade que cada vez mais envolve o arquiteto, deparamo-nos com novas 

aplicações de cor sobre os materiais, como é o caso das películas sobre o vidro, 

que actualmente se utiliza bastante, apresentando grande durabilidade.  Estes 

vidros possibilitam a introdução de luz colorida no edifício, cuja luminosidade 

parte da incidência de luz natural sobre os vitrais e que, por sua vez, se reflete no 

interior do edifício. 

 

 "Los vitrales ocupan sin riegos de equivocarme, uno de los lugares más 

privilegiados en la configuración de los espacios arquitectónicos. El color 

es utilizado aquí, de un modo muy especial, permitiendo que la luz los 

atraviese y coloree etéreamente los espacios. (...)Um modo de policromar 

la Arquitectura, que no se limita solamente a harcelo com sus elementos, 

sino que los transciende, llenando el espacio de mil matices." (TERESA 

TÁBOAS VELEIRO, 1991: 155)28 

 

"Dado que el cristal es un medio muy poderoso, el espacio de paso suele 

ser el más adecuado porque la experiencia resulta momentánea y la 

espectacularidad puede ser del todo adecuada, mientras que en un 

                                                           
28 Tradução do autor: 

 

"Os vitrais ocupam sem riscos de equivocar-me, um dos lugares mais privilegiados na 

configuração dos espaços arquitectónicos. A cor é utilizada aqui de um modo muito 

especial, permitindo que a luz o atravesse e colore inteiramente os espaços. (...)Um modo 

de policromar a arquitectura, que não se limita somente a faze-lo com os seus elementos, 

mas transcendendo-os, enchendo o espaço de mil matizes." (TERESA TÁBOAS VELEIRO, 

1991: 155) 
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espacio habitado se necesita un ambiente más tanquilo." (TERESA TÁBOAS 

VELEIRO, 2008: 15)29 

 

 Alguns arquitetos trabalham com a película sobre o vidro, mas poucos de 

uma forma tão consistente e absolutamente fantástica, conectando a 

arquitetura e a arte, como é o caso do arquitecto Hal Ingberg, mentor do projeto 

do Palácio de Congressos em Montreal, no Canadá, em 2003, visível nas figuras 

47, 48 e 49, cuja finalidade era revitalizar o bairro entre o centro histórico e o 

centro urbano. 

 As suas cores promovem uma imediata identidade ao projeto, onde a arte 

e a arquitetura se fundem. O exterior colorido reflete-se no interior do edifício 

proporcionando jogos de cor absolutamente fascinantes. 

 Os projetos deste arquiteto são dotados de bons contrastes, onde é 

evidente a sua preocupação na escolha das tonalidades de cor aplicadas e na 

forma como faz interagir a imagem com a realidade.  

 

                                                           
29 Tradução do autor: 

 

"Dado que o cristal é um meio muito poderoso, o espaço de cruzamento pode ser mais 

adequado porque a experiência resulta momentânea e a espectacularidade pode ser 

de todo adequada, enquanto que um espaço habitado necessita de um ambiente mais 

tranquilo. (TERESA TÁBOAS VELEIRO, 2008: 15) 

FIGURA 47 - Palácio de Congressos FIGURA 48 - Palácio de Congressos 
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"El vidrio y el color forma una poderosa combinación." (ANDREW MOOR, 

2008:18)30 

 

                                                           
30 "Tradução do autor: 

 

O vidro e a cor formam uma poderosa combinação." (ANDREW MOOR, 2008:18) 

FIGURA 49 - Palácio de Congressos em Monte Real, Canadá, por Hal Ingberg 
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 São diversos os nomes que podemos citar de arquitetos que trabalham 

técnicas coloridas no vidro, de forma extremamente coerente, cujos resultados 

são magníficos, como é o caso de UN Studio no edifício de oficinas La Defense 

em Almere, Países Baixos em 2004, David Adjaye no Idea Store, em 2004, com a 

reformulação de bibliotecas no município de Tower Hamlets, ORMS Arquitetos, 

com o edifício Gimnasio Holmes Place em 2002 na Alemanha, entre outros. 

 O edifício/espaço é regularmente revestido de inúmeros materiais e 

respetivas cores, para se fazer corresponder a um conceito, a uma ideia da qual 

advém e se desenvolve todo o projecto. Muitas vezes culmina com o uso dos 

materiais, que acabam por camuflar o edifício, ou afirmá-lo, fazendo-se 

contrastar com a envolvente. 

 É realmente vasta a quantidade de jogos de materiais que podemos obter 

para criar espaços absolutamente fabulosos, no entanto é necessário que, 

perante tal oferta, o arquiteto seja coerente na escolha do material a aplicar no 

revestimento exterior dos edifícios, que conheça a história e a identidade do 

edifício e do lugar e que crie um ambiente harmonioso perante a envolvente. Os 

materiais assumem um papel de grande importância na arquitetura. Eles 

constroem a imagem do lugar, da cidade.  
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1.5 - Cor - Organização e funcionalidade 

 1.5.1 Cor enquanto estratégia de arquitectura 

 

"O tema cor suscita actualmente no seio da comunidade arquitectónica 

acesos debates quanto ao seu uso, as técnicas, mas sobretudo a 

importância que esta detém na imagem urbana, na sua reabilitação e 

preservação." (ISABEL VALVERDE, 2000:13) 

 

 Na arquitetura, a cor é responsável pela organização dos espaços e até 

pela capacidade de classifica-los, facilitando a sua leitura, fazendo despertar 

associações e sentimentos. Se não nos preocuparmos com os estímulos sensoriais 

nos ambientes de trabalho ou, para quem os frequenta esporadicamente, eles 

podem gerar espaços que não transmitem um bom ambiente, colocando em 

causa um bom desempenho por parte do utilizador.   

 O arquiteto mostra uma grande preocupação, na elaboração de 

projetos, com a iluminação, a temperatura, o ruído, entre outros elementos, mas 

na maior parte dos casos, não são feitas muitas referências à cor.  O arquiteto 

deve saber como e quando usá-la. Para uma boa introdução de cor num 

espaço, é de salientar a importância da elaboração de projetos cromáticos. 

Para isso, é necessário que o autor do projeto conheça as necessidades e os 

requisitos do ambiente considerado, assim como os princípios científicos e 

psicológicos da cor. 

 É curiosíssima a forma como a aplicação da cor pode gerar volumetria, 

uma perspectiva como que distorcida pode conduzir-nos ao encontro de um 

outro espaço e até, dentro do mesmo, fazer-nos sentir como que se nos 

encontrássemos em espaços diferentes, entre muitas outras sensações e 

associações que podiam ser referidas. A cor tem o poder de organizar espaços, 

delimitá-los, encolhê-los, esticá-los, torná-los mais altos ou mais baixos. 

 Na arquitetura, o uso estratégico das cores dá-nos a possibilidade de, a 

partir delas, atenuar problemas de ordem física, modificando a perceção do 
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ambiente, para transmitir a sensação de que o mesmo é  mais alto ou mais baixo, 

mais ou menos amplo, mais claro ou mais escuro, onde podemos referir que tons 

frios tendem a ampliar as dimensões de um espaço e tons quentes tendem a 

diminuí-las, entre outras características que a cor proporciona. 

 O uso da cor deve ser trabalhado, não apenas no âmbito estético, mas 

também na relação entre as várias funções que o espaço necessita exercer, 

sendo que, desta forma, um hospital, uma escola, um museu, um teatro, um 

espaço comercial, um espaço de lazer, requerem cores diferenciadas.  

 É diferente conceber um projecto, a nível cromático, para um espaço 

público, uma escola, um hospital, um museu, um teatro, espaços comerciais, 

espaços de lazer, um bar, entre outros, pois cada um destes espaços apresenta 

características distintas e, portanto, exigências de diferentes ordens, 

necessitando, por isso, de uma aplicação de um diferente tom. Cada espaço 

precisa de expressar a sua marca, a sua  funcionalidade e transmitir o carácter 

que lhe é incutido, para proporcionar o ambiente desejado. Assim sendo, 

quando projetamos um espaço e, por conseguinte, utilizamos diferentes cores, 

devemos ter em conta variados fatores, tais como, a funcionalidade e a sua 

marca (no que diz respeito a espaços comerciais).  

 Se desejarmos projetar um ambiente mais alegre, por exemplo, é óbvio 

que vamos utilizar cores mais vivas, mas se quisermos criar um ambiente mais 

tranquilo, as cores a usar são claras, lisas e sem grandes alterações de cor ao 

longo do espaço. 

 Na arquitetura, a cor deve ser aplicada estrategicamente, ou seja, 

utilizada com determinado propósito, quer para fazer corresponder um conceito, 

uma ideia, para criar emoções e sentimentos ou, pura e simplesmente, para 

ajudar a resolver problemas de ordem construtiva. O mesmo é dizer que através 

da cor, é possível disfarçar os problemas de construção, que muitas vezes nos 

criam confusão. Entendemos que a cor pode ser estrategicamente projetada 

para conceber espaços que se pode querer fazer parecer mais amplos, ou mais 

alegres, ou até para sugerir e hierarquizar a importância que adquire cada um 

desses espaços.  
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 A cor nos edifícios e na cidade pode sublinhar as dinâmicas próprias da 

arquitetura. Tem o poder de se destacar, através de um nível mais acentuado de 

decoração, ou pelo contrário, amenizar as aparentes falhas construtivas. 

Consegue ainda criar ilusão ótica, com a visualização de jogos de volumes e 

planos que, na realidade, não existem. 

 A utilização das cores deve ser regada de coerência, harmonia e 

equilíbrio. Desta forma, algumas cores estão mais reservadas a situações distintas, 

a zonas fulcrais do espaço, quer para usufruir da iluminação, quer para obter um 

maior conforto por parte do utilizador. Ora, na arquitectura, a cor suporta um 

papel fulcral e deve ser aplicada consoante a função que o espaço exerce e de 

acordo com a sensação que se pretende criar. 

 As cores permitem diferenciar repartições, espaços, que se distinguem 

pela função a que se destinam. Em áreas onde não há muito movimento e onde 

não é necessário muita concentração, podemos recorrer à utilização de cores 

mais abertas e fortes e, até misturá-las. Em espaços onde não queremos criar 

monotonia, nomeadamente em espaços de espera, podemos alternar a cor das 

paredes, estando assim a criar uma sensação de movimento, que torna o 

ambiente menos monótono. 

 Desta forma, as cores possuem o incrível poder de alterar o espaço, de o 

tornar mais alto ou mais baixo, mais ou menos amplo, quente ou frio, e por aí 

fora, se compararmos os mesmos espaços em branco e em preto ou vermelho. 

Podem estimular ou tranquilizar, remeter para a solidão e depressão, alegrar ou 

até neutralizar física e psicologicamente quem dele usufrui. 

 Quando pensamos na cor a aplicar, criamos espaços que se adequam à 

sua função e, no que diz respeito à projeção em espaços de ordem pública, 

como lojas, teatros, praças, jardins, etc., regularmente conseguimos obter 

espaços que captam a nossa atenção e, por isso, nos encaminham na sua 

direção e nos convidam a entrar. 

 

"A pesar de que un edificio esté formado por elementos independientes, el 

color puede reforzar su unidad mediante la monocromía, o bien adoptar 
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una posición opuesta y distinguir las partes que componen el volumen." 

(JUAN SERRA LLUCH, 2012:229)31 

 

 A cor adquire o poder de unificar abundantes volumes, transmitindo uma 

única leitura, como tal, pode até trabalhar em áreas de grande escala, tanto 

interior como exteriormente. Pode, de igual forma, realçar partes, ou o conjunto e 

ainda funcionar como elemento separador de formas, ou espaços considerados 

monótonos e repetitivos.  

 A forma e o desenho onde aplicamos a cor, por exemplo num pavimento,  

consegue fazer-nos perceber, automática e inconscientemente, o percurso a ser 

guiado. Conseguimo-lo, tomando como exemplo, através de uma pequena 

mudança de material ou da sobreposição de outros elementos coloridos a este, 

sejam eles pintados, colados, etc. 

 Organizar um espaço através da cor pode também compreender a 

divisão de elementos por grupos e funções de departamentos. Pode realmente, 

de uma forma bem criativa, ser um espaço alegre, vibrante e encaminhador, 

que faz a distinção dos diferentes espaços onde pretendemos dirigir-nos e que 

quando chegamos finalmente ao espaço pretendido e nele entramos, o que 

vemos é que não partilha a mesma cor, mas sim aquela que a sua 

funcionalidade exige. 

 

 "O discurso estético procura articular conceitos, conceitos que se 

pretendem de validade universal e de nítidos contornos de significado (...)" 

(PEDRO VIEIRA DE ALMEIDA, 2008:27) 

 

 Na concepção de um projecto arquitetónico, o conceito é um símbolo 

mental, uma noção abstrata percetível através dos planos, da luz, dos materiais, 

                                                           
31 Tradução do autor: 

 

 "Apesar de um edifício estar formado por elementos independentes, a cor pode reforçar 

a sua unidade mediante a monocromía ou vem adoptar uma posição oposta e distinguir 

as partes que compõem o volume." (JUAN SERRA LLUCH, 2012:229) 
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das cores e de todos os fatores que influenciam a arquitetura. Correspondem 

com frequência a um conjunto de características comuns que, por norma, se 

manifestam a partir de objetos, seres ou entidades abstratas, determinando o 

conceito do projeto.  

 Contudo, o conceito do projeto apresenta várias implicações, mas não é, 

de todo, transporte da sua imagem exterior, no caso de um objeto, para o 

desenho e construção. É bem mais complexo do que isso, exige perícia no 

sentido do pensamento e do conhecimento de todos os fatores implicativos e 

contributivos, presentes no objeto ou em qualquer que seja referência utilizada 

como conceito.  

 O conceito compreende as qualidades do objeto ou de algo abstrato, 

tanto através do pensamento, como na realidade, transmitindo-as para o projeto 

e fazendo-as valer, aos olhos do utilizador, nos espaços concebidos, nos 

percursos que percorremos, determinando o seu significado. 

 A cor tem o poder de transmitir informação que, com frequência, surge de 

acordo com a função a que o edifício se destina, ou seja, emite mensagens que, 

apresentando-se codificadas, conseguem ser interpretadas por parte de quem 

as observa.   

 Nos espaços comerciais, tal como em todos os espaços, a cor funciona, 

grande parte do tempo, como elemento atrativo, que leva o utilizador a escolhê-

los para frequentar. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer "Vamos a tal local, é 

um espaço agradável e bonito", referindo-se às cores e à decoração. Vemos, 

por isso, que a aplicação da cor tem o poder de nos conduzir ao espaço. 

 Cada espaço deve ser cuidadosamente pensado, no que diz respeito à 

cor, consoante o efeito que se pretende, só assim poderá resultar. Espaços 

atrativos são, por norma, espaços que se distinguem pelas suas cores fortes e 

berrantes, ou com um criativo e agradável contraste de cor.  
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"El color puede disolver la sensación de masa de un edificio, la valoración 

visual que nosotros hacemos del peso aparente de un volumen." (JUAN 

SERRA LLUCH, 2012:231)32 

 

 A utilização de uma estratégia de cor é dotada de grande importância, 

pois, é mais do que a imagem apreendida quando estamos perante 

determinado espaço, ela reflete-se no planeamento urbano. Deve apresentar 

flexibilidade, para proporcionar eventuais alterações e transformações, 

permitindo mudanças de ocupação, utilização e da capacidade de 

acompanhar os tempos e estilos da arquitetura. As opções cromáticas devem ser 

tomadas, considerando as ordens científica e artística e não devem aplicar-se 

sem primeiro requerer um estudo completo. Este refere-se ao ato de testar as 

opções de cor, ou seja, todo um processo de ensaio para melhor visualizar no 

espaço, antes da sua aplicação, o que permite a possibilidade de alteração da 

cor, caso não corresponda ao resultado esperado. 

 

"El color es un aspecto complejo de tratar cuando se desarrolla un 

proyecto arquitectónico, no solo por las distintas vertientes y disciplinas 

desde las que puede ser abordado, sino sobre todo por sus inherentes 

implicaciones sentimentales y de relación con el contexto." (JUAN SERRA 

LLUCH, 2012: 242)33 

 

 Os ensaios de cor podem ser realizados de várias formas, chegam-nos 

através do desenho manual, tridimensionalmente, com a elaboração de 

maquetas, no próprio local, nomeadamente através de testes realizados na 

obra, sendo este um método frequentemente utilizado, no qual são pintadas 

                                                           
32 Tradução do autor: 

 

"A cor pode atenuar a sensação de massa de um edifício, a valorização visual que 

fazemos do peso aparente de um volume." (JUAN SERRA LLUCH, 2012:231) 
33 "A cor é um aspecto complexo de trarar quando se desenvolve um projecto 

arquitectónico, não só pelas distintas vertentes e disciplinas a partir das quais pode ser 

dirigido, mas sobre tudo pelas suas inerentes implicações sentimentais e de relação com 

o contexto." (JUAN SERRA LLUCH, 2012: 242) 
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amostras de diferentes cores nas paredes e, digitalmente, através de meios 

informáticos que criam o espaço e as diferentes sobreposições de cor. 

 A cor pode, se assim se entender, ser responsável pela indução de uma 

ilusão de ótica, que confunde o indivíduo, ou lhe proporciona uma visão mais 

real, ou mais abstrata do espaço que o envolve.  

 Por todos os efeitos que pode causar, a aplicação da cor na arquitectura  

deve ser um ato refletido, só desta forma se obtém a imagem pretendida.   
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1.5.2 Teatro e Auditório Poitiers, Carrilho da Graça - Estudo de caso 

  

 O Teatro e Auditório Poitiers encontra-se em França e foi projetado por 

Carrilho da Graça Arquitetos. Trata-se de um edifício público que se afirma na 

envolvente, que interage com a cidade e que contribui para a interação social. 

Um edifício que nos presenteia com a simplicidade das formas, estrategicamente 

projetadas que, para além de obedecer a um programa de forma a melhor 

responder às necessidades que lhe são inerentes, têm como objetivo funcionar 

como um estimulante dinamizador, que suporta os eventos e as atividades 

artísticas. 

 A continuidade do edifício com a cidade está patente através da 

plataforma de calcário acessível ao público. Os dois volumes de paralelepípedos 

são revestidos por vidro branco fosco. É particularmente interessante os efeitos de 

imagem, luz e cor visível exteriormente, como mostram as figuras 51 e 53. A sua 

luz é emitida de dentro para fora do edifício, criando uma imagem, um ambiente 

incrível e, permitindo, no seu interior, a comunicação. 

 

FIGURA 50 - Auditório Poitiers, Carrilho da Graça 
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  O auditório destinado exclusivamente à música, com exigências acústicas, 

permitiu um excelente resultado arquitetónico. A sua realização partiu de um 

modelo utilizado no século XIX, ultimamente caída no esquecimento, que 

proporciona toda a qualidade exigida pela música, o poder de anular a 

absorção sonora. A madeira, com o brilho da sua textura, é o material que 

reveste o interior da sala que, por sua vez, contrasta com as formas mais escuras, 

mais fortes, como vemos na figura 50. A sua forma é ligeiramente arredondada 

no interior, fruto da acústica que exige, produzindo um som perfeito. 

 Nas paredes laterais, disfarçadamente, encontram-se as portas que 

permitem a comunicação do auditório com o hall e o foyer, através da 

passagem pelas portas disfarçadas de paredes, sem criar qualquer tipo de 

problema ou alteração, no que diz respeito ao som. 

 A obra contem como cor de destaque o amarelo, como vemos na figura 

52, que passa do exterior para o interior, que percorre todos os espaços, 

distinguindo-se e contrastando com as cores neutras, como é o caso do preto, 

do branco e da madeira.  

FIGURA 51 - Auditório Poitiers, França 
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FIGURA 52 - Auditório Poitiers -Contrastes interiores 

FIGURA 53 - Auditório Poitiers -Contrastes exteriores 
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 O teatro foi concebido para dar resposta a diversos tipos de produções e 

eventos, destacando-se, desta forma, pela sua versatilidade. A plateia, 

monocromática, de tom escuro, foi concretizada com placas de fibra de gesso. 

Nesta sala, os materiais e a homogeneidade das formas também controlam a 

acústica e a performance em palco é realçada através da simplicidade. 

 

 

 

 

 

 



 

121 
 

 

 

 

 

 

            CAPÍTULO II 

                                                        -  COR NO ESPAÇO PÚBLICO 
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2.1 A interferência dos áreas verdes no espaço público e na imagem da 

cidade 

 

 Os espaços promovidos pela vegetação, com os quais nos deparamos no 

dia a dia quando atravessamos uma praça, ou quando simplesmente 

apreciamos a paisagem, assumem um papel de grande relevância perante a 

cor na arquitetura. O verde da natureza apresenta um papel fundamental para 

a qualidade de vida humana e de todos os seres vivos, adquirindo o poder de 

transmitir uma sensação de leveza e equilíbrio. Em relação à vegetação, Pedro  

Brandão afirma: 

 

"Desempenha um papel importante no desenho do espaço público 

devido à sua grande capacidade de configurar os espaços através das 

suas texturas, cores e variação de volumes." (PEDRO BRANDÃO, 2002: 50) 

 

 Os espaços verdes, em alguns casos, possuem valor cultural, que 

efetivamente marcam momentos cruciais da história e da evolução das 

sociedades, através do modo como os espaços foram criados ao longo dos 

tempos, com as construções  do homem e, claro, pela forma como foram 

mantidas. Embora nos presenteie, frequentemente, com diversas cores, a 

vegetação tem como cor base, o verde, que aparece maioritariamente. São 

múltiplos os tons de verde que se misturam na imagem da cidade como a relva, 

as folhas das árvores e até as flores, cujos pés são, na grande maioria das vezes, 

verdes. 

 Estas áreas sofrem alterações, ao longo do ano, com as diferentes 

estações. Neste sentido, torna-se interessante presenciar as alterações de cor, 

com que as folhas das árvores nos presenteiam com a chegada do Outono, ou o 

aparecimento das cores mais vivas das flores e do verde vivo e fresco da 

Primavera, sendo que, no Inverno, algumas destas cores desaparecem, 
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nomeadamente, com a queda das folhas das árvores, provocando um outro 

ambiente (um ambiente mais cinzento). 

 Os espaços verdes nas cidades não funcionam apenas como elemento 

de ornamentação, eles possuem características de ordens distintas. A qualidade 

de vida e o conforto do indivíduo chegam-nos através dos benefícios que o 

clima e o ambiente transmitem, proporcionados pela vegetação e pelos 

espaços que esta pode criar, relativamente a diferentes funcionalidades. 

 Espaços verdes têm o poder de influenciar o homem a diversos níveis, 

interferindo no sistema educativo, funcional, cultural, estético, psicológico e, 

portanto, influenciando o nível de conforto do homem. A vegetação assume 

papéis distintos no espaço, consoante a área que ocupam e a função a que se 

destinam. Na arquitetura, as árvores adquirem um poder único, apresentando 

um papel fulcral na composição de um espaço ou de uma cidade. Para além 

de emitir elementos visuais positivos, as árvores apresentam diversos aspetos 

funcionais interessantes, que interferem no conforto físico e psicológico do ser 

humano.  

 Elas permitem a proteção do vento e das chuvas, criando, entre outros, 

espaços de abrigo. As zonas verdes, quando junto ao solo, protegem-no do 

granizo e das chuvas, devido ao efeito de termorregulação (diminuição da 

temperatura), impedindo a formação de geada. O verde da vegetação é 

responsável pelo controlo de humidade, que se obtém através da transmissão do 

vapor, provocado pela transpiração da vegetação. Esta controla, ainda, as 

radiações solares, através da absorção dos raios de sol, acabando por libertar a 

elevada quantidade de calor absorvido durante o dia. 

 Os espaços verdes são ainda portadores de outras funcionalidades. É 

através da fotossíntese (a vegetação absorve dióxido de carbono 

transformando-o em oxigénio para, em seguida, libertá-lo) que se dá a 

purificação do ar, ajudando a diminuir a poluição. A vegetação permite a 

diminuição do ruído, na medida em que este absorve as ondas sonoras, 

permitindo a criação de espaços mais calmos. Desta forma, quanto maior a 

densidade de vegetação, menor o ruído. Os espaços verdes são responsáveis, 

também, pela ajuda da drenagem de águas pluviais, tornando-se, por isso, numa 

mais valia nos mais variados sentidos. 
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 No projecto arquitetónico, as árvores podem ser projetadas para intervir 

de diversas formas, segundo funcionalidades distintas. Podem posicionar-se com 

o intuito de criar barreiras, que representam a transição entre um espaço e outro, 

podem ser utilizadas para criar sombras, para criar espaços com o intuito de 

quebrar a monotonia do edificado e dos pavimentos que, por norma, se 

apresentam, maioritariamente, em tom cinza escuro, presente nas ruas 

alcatroadas, nos passeios cimentados ou de pedra e que se caracterizam pela 

frieza e rigidez. Quando estes se fundem com o verde da natureza e o seu poder 

relaxante e alegre, o espaço ganha vida. 

 A natureza consegue contrastar de forma positiva e enquadrar-se com a 

maior parte dos espaços, apresentando-se sob a forma de diversas áreas. Em 

espaços públicos exteriores, nomeadamente praças, estas zonas aparecem, 

normalmente, sob a forma de pequenas áreas, enquanto que nos parques 

urbanos se mostram através de áreas mais amplas. 

 A projeção dos espaços verdes deve funcionar como elemento 

articulador de percursos, de mobiliário urbano e de zonas de estar, que devem 

proporcionar o desenvolvimento das mais diversas atividades, sendo bastantes os 

tipos de espaços verdes que se distinguem na arquitetura. Uma pequena praça 

arborizada não é o mesmo que um jardim. 

 Cada tipo de espaço verde apresenta-nos características diferenciadas, 

que nos permitem fazer a distinção entre elas. Os espaços verdes de maior 

dimensão, aqueles que apelidamos de pulmões da cidade, são visitados por um 

maior número de pessoas, apresentando, por isso, um maior número de serviços. 

No entanto, a sua intenção primordial é a área de vegetação. Vejamos as 

figuras 54, 55 e 56. 

 Os parques urbanos são portadores de uma vasta dimensão de massa 

vegetal que permitindo, desta forma, abafar o ruído urbano. São espaços 

destinados a todas as gerações e faixas etárias, constituídos por alguns recintos 

onde é possível a realização de diversas actividades. 
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FIGURA 54 - Cor nos jardins em Xangai 

FIGURA 55 - Jardins em Xangai 
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 Nos parques florestais encontramos espécies de vegetação propicias da 

zona em questão. São espaços atractivos e, portanto, activos pelo fato de existir 

com alguma frequência, circuitos desportivos, passeios de bicicleta, e há 

também quem simplesmente passeie ou permaneça em pausa. 

 Os parques e jardins históricos definidos como uma composição 

arquitectónica e vegetal, adquirem uma função social de grande importância 

na vida do cidadão, algumas plantações fazem parte da história, de uma 

tradição. 

 O conceito dos corredores verdes surge nos finais do século XX 

obedecendo à ideia de conectar os elementos que constituem a paisagem, 

como é o caso dos bosques, dos rios, de alguns caminhos.  

FIGURA 56 - Parque de Lazer de Moutidos, arquitecto João Álvaro Rocha 
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 Os pequenos espaços verdes são projectados de forma a permitir o seu 

uso diário por parte do cidadão e entre outras funcionalidades, acompanha, ou 

faz a separação da circulação, apresentando-se sob a forma de separador 

central, ou muitas vezes de separação entre a circulação automóvel e a 

circulação de peões. 

 Os pátios ajardinados são zonas descobertas que, normalmente, se 

encontram inscritas no centro ou ao lado do edifício e onde, por vezes, é possível 

a implantação de elementos arbóreos de pequenas dimensões. São espaços 

agradáveis que permitem, dependendo da sua área, o convívio, a harmonia e o 

bem estar do indivíduo.  

 As praças arborizadas permitem estar em contacto com a natureza, 

servindo de zonas de passeio e de estar que, apesar das suas pequenas 

dimensões, são consideradas zonas verdes, pois contêm plantas e árvores. 

 Os espaços verdes possuem um elevado interesse estético mantendo o 

equilíbrio da composição dos edifícios. Os jardins e os parques permitem a 

realização de grande eventos, são muitas vezes alvo de atracção turística e 

melhoram a imagem da cidade, promovendo desta forma as suas qualidades. 

 Os espaços verdes exercem um papel fundamental nos espaços públicos 

na medida em que as qualidades cromáticas específicas do lugar são 

frequentemente determinadas por factores como luz natural, vegetação, 

topografia, localização geográfica, condições climáticas, a tradição, a cultura e, 

como referido anteriormente, pela utilização de materiais provenientes do local.  

 Na arquitetura, a cor suporta diversas características, qualidades, 

funcionalidades e é também responsável por criar estímulos visuais e sensoriais 

como o cheiro, o ruído, o aspeto luminoso, a temperatura e, portanto, o clima. A 

cor actua de formas distintas, que interferem no conforto do espaço. É espantoso 

o que consegue fazer. 

 A vegetação é, desta forma, um importante fator na imagem do espaço 

da cidade, pois emite cor, sendo uma presença que, independentemente das 

suas proporções, embeleza, dá vida e contribui para o conforto do espaço. 

Concluímos, portanto, que é necessária a presença destas manchas verdes em 
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espaços exteriores e que este tipo de espaços devem ser pensados e projetados, 

não apenas com teor decorativo, mas com intenção, com atenção a todas as 

suas dimensões, formas, sensações, funcionalidades e características, para assim 

satisfazer a população e contribuir positivamente na arquitetura. 
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2.2 Mobiliário urbano - Funcionalidade e estética 

 

 O mobiliário urbano está presente na arquitetura desde a antiguidade. O 

homem sempre teve a necessidade de construir elementos de repouso, de 

barramento de entradas, através de gradeamentos, entre outros. Nos dias de 

hoje, com outras necessidades, exigências e materiais, o mobiliário urbano 

adquire uma grande importância na arquitetura, pois pertence-lhe uma série de 

elementos que se conjugam e interferem com a envolvente, interligando-se e 

construindo a imagem do espaço. Este tipo de mobiliário deve corresponder à 

função que lhe é incutida e encontrar-se disposto, ao longo de praticamente 

toda a imagem do espaço. O motivo é evidente, são diversas as necessidades 

dos cidadãos e portanto, diversos os "objetos" que procuram dar resposta a essas 

mesmas necessidades.   

 Ao mobiliário urbano pertencem elementos de descanso ou 

contemplação, como bancos, que devem permanecer ao longo do espaço, 

para proporcionar momentos de pausa e, portanto, conforto ao cidadão. 

Quando aliados à criatividade podem proporcionar um ambiente diferente, ao 

logo do dia, como podemos ver nas figuras 57 e 58. Para além destes, ao 

mobiliário urbano pertencem elementos de serviço público, como cabines 

telefónicas (agora em desuso), estacionamentos para bicicletas, transportes 

públicos, ou áreas de jogo nos parques infantis, que devem ser sempre pautados 

pela diversidade de cor, uma vez que se destinam a crianças, como nos mostra 

a figura 62. 

 As placas de trânsito, os semáforos, e outros elementos de sinalização 

também interferem na imagem da cidade. As suas cores, algumas atuando em 

movimento, fazem parte do espaço e interferem a nível arquitetónico.   

 O mobiliário urbano pode apresentar-se de diversas formas, cores e feitios: 

a mesma peça pode permitir funcionalidades ou aspetos distintos. Vejamos o 

caso do mobiliário desenhado pelo escritório Interboro Partners para o projeto 

LentSpace em Nova York, mentor de 2000 m2, uma área privada, 

temporariamente aberta ao público, como mostram as figuras 59 e 60. 
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 Trata-se de um espaço criado para eventos, como exposições de arte 

contemporânea, um belo espaço para exposições de esculturas de grande 

escala, ao qual pertence um muro móvel, inspiradoramente criado para encerrar 

o espaço (pedido feito pelo cliente). 

 Não esqueçamos os elementos naturais como a água e os jardins, os 

elementos comerciais pontuais, com intuito comercial privado (como venda de 

gelados, pipocas, flores), elementos de limpeza, para que o espaço se mantenha 

limpo e confortável e direcionado de forma a facilitar o trabalho da recolha de 

lixo. A estes correspondem depósitos de lixo de diversos tipos e tamanhos que, 

para além de ocuparem uma boa parte do espaço, emitem cores fortes e 

sublinham a sua presença, como mostra a figura 61.  

FIGURA 60 - Mobiliário Urbano, projecto Lent Space FIGURA 59 - Lent Space, Nova York 

FIGURA 58 - Ambiente nocturno - Parque em Paris FIGURA 57 - Iluminação e criatividade 
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Os elementos de comunicação, que também fazem parte do mobiliário urbano, 

chegam-nos através da informação, da sinalização que, tal como os depósitos 

de lixo, ditam regras e ajudam o cidadão a cumprir mais facilmente os seus 

deveres e, portanto, não podem ser alterados. No espaço público, a cor 

desempenha um papel fundamental na arquitetura e promove um grande 

poder comunicativo. 

 Para além dos diversos tipos de elementos, como mostra a figura 63, e 

fatores referidos anteriormente, falamos da cor que, frequentemente, marca 

presença, sob a forma de publicidade, normalmente comercial e/ou política e 

que, habitualmente, se funde com os restantes elementos presentes no espaço 

arquitetónico, proporcionando um ambiente de emoções e informação. A 

publicidade não é uma boa presença no espaço público. Pela necessidade de 

se tornar atrativa, a publicidade possui uma mistura de cores, normalmente 

garridas que, em excesso, provocam confusão, como vemos na figura 64. 

FIGURA 63 - Cor e mobiliário urbano 

FIGURA 62 - Parque infantil FIGURA 61 - Mobiliário urbano 
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"Tenemos tanto donde escoger que se necesita la acción del color a 

modo de flash, para llamar la atención del consumidor sobre determinado 

producto." (TERESA TÁBOAS VELEIRO, 2008:64)34 

 

 Como vemos, a publicidade35 cria um ambiente nem sempre desejado e 

harmonioso, pois quando a informação se torna exagerada, chega a provocar 

uma certa confusão no indivíduo e no espaço em si. É natural que apague parte 
                                                           
34 Tradução do autor: 

 

"Temos tanto onde escolher que se necessita da acção da cor em modo flash para 

chamar a atenção do consumidor sobre determinado produto." (TERESA TÁBOAS 

VELEIRO, 2008:64) 

 
35 "Todas las investigaciones han originado que en las última décadas la función 

publicitaria se basa casi exclusivamente en los espectos informativos y de identificación 

del color."(TERESA TÁBOAS VELEIRO, 2008:64) 

 

Tradução do autor: 

 

"Todas as investigações concluíram que nas últimas décadas a função publicitária se 

baseia exclusivamente nos aspectos informativos e de identificação da cor." (TERESA 

TÁBOAS VELEIRO, 2008:64) 

FIGURA 64 - Ilha de Manhattan - A interferência do excesso de publicidade 
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da riqueza de alguns espaços pois, com frequência, é responsável por cobrir 

paisagens e interferir na imagem das fachadas e das ruas. 

 Ao mobiliário urbano corresponde, portanto, uma série de elementos que 

assumem uma grande relevância no espaço, visto encontrar-se presente em 

todos os cantos e recantos como é, também, o caso dos elementos de 

iluminação, que são fundamentais na arquitetura e permitem a vivência noturna 

colorida, apresentando-se, normalmente, sob a forma de focos, lâmpadas e 

faróis. 

 No entanto, nem todo o mobiliário urbano é utilizado pelos cidadãos. 

Algum também se destina ao embelezamento do espaço e, até, ao aumento da 

riqueza do mesmo, sendo que não possui função utilizável, como é o caso das 

esculturas que, maioritariamente, se encontram em praças e jardins, ou alguns 

tipos de presença de água, como é o caso do chafariz, que embeleza, 

enriquece, mas não é utilizável. As placas de sinalização, os postes de 

eletricidade, floreiras e logradouros, embora exerçam funções, também não são 

palpavelmente utilizados pelos cidadãos.  

 São, portanto, elementos utilizados com o intuito de proporcionar espaços 

confortáveis e cómodos aos usuários, sendo que alguns destes exercem uma 

função simplesmente informativa, que os ajuda a movimentarem-se de forma 

mais segura, através do cumprimento de regras, como é o caso dos já falados 

sinais e placas informativas. 

 Está visto o movimento que cria toda esta mistura de cores no espaço e, 

portanto, a importância do mobiliário urbano no espaço público exterior.  

 Neste sentido, torna-se importante que o espaço público exterior e, 

portanto, o projecto que lhe confere, parta não apenas da funcionalidade, mas 

da racionalidade e apresente resoluções, no sentido de desenvolver propostas 

de inserção de alguns destes elementos, de forma a não ferir a imagem e a 

colocá-los em locais mais apropriados e arrumados. Assim, o mobiliário urbano 

deve ser estudado e fazer parte do projeto desde o seu momento inicial, para 

serem obtidos resultados positivos na imagem do espaço, da cidade e no 

conforto do cidadão. 
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2.3 Comunicação da circulação através da cor 

 

 De acordo com François Ascher, estudado por Carlos Almeida Marques, a 

rua, 

 "(...)enquanto elemento base do conceito de espaço público, faz a 

cidade e ela é o suporte do movimento de pessoas, de bens e via de 

informações." (FRANÇOIS ASCHER, 2007:17 ) 

 

 Nos espaços públicos exteriores, são diversos os elementos que se 

conjugam, articulam e que devem proporcionar, para além de uma imagem 

atrativa, o conforto do ambiente, por parte de quem o utiliza. Estamos perante a 

presença da combinação de cores que reveste os edifícios, que rodeiam os 

espaços exteriores e os espaços verdes que os complementam, como o 

mobiliário urbano, ou os diferentes tipos de circulação existente (a circulação 

automóvel e pedonal).  

 A cor está presente em tudo e portanto, torna-se importante que, para 

além de ser bem conjugada, funcione como elemento de comunicação no 

espaço. 

 Atualmente, com tantos elementos coloridos presentes ao longo do 

espaço, funcionais e não funcionais, torna-se, por vezes, mais complicada a 

orientação e articulação e é importante que o espaço de circulação seja 

seguido com facilidade, protegendo os cidadãos de todos os obstáculos e 

facilitando os acessos.36 

 A circulação é um elemento que interfere na arquitetura, pois permite a 

distinção e separação de espaços, o atravessamento dos mesmos e facilita a 

acessibilidade. Com o decorrer do tempo, o desenvolvimento das cidades e a 

                                                           
36 "Já na antiguidade, foi necessário proteger o peão do tráfego de veículos de tracção 

animal. Na antiga Roma imperial os passeios impediam que este tipo de transporte 

ameaçasse a segurança dos transeuntes. O mestre da Renascença Leonardo Da Vinci, 

por volta de 1488, chegou a prever uma cidade multinivelada, onde os diversos tipos de 

tráfego se separavam. Já no século XX foi esta a teoria urbanística aplicada pelo 

«movimento moderno», liderado pelo arquitecto Le Corbusier, e que se encontrava 

descrita na «Carta de Atenas», redigida nos anos 30." (JOAQUIM FLORES, 2003:66)  
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necessidade de movimentação dos seus habitantes, torna-se importante 

oferecer diversas possibilidades de deslocação, viabilizando a proteção. Neste 

sentido, a cor é um óptimo elemento para facilitar os acessos e fazer a distinção 

entre os diversos tipos de circulação. Os espaços de circulação são elementos 

encaminhadores, que devem comunicar com o cidadão durante o dia e a noite 

pois, para além das cores se manifestarem de formas distintas, devem manter a 

funcionalidade de cada espaço. Veja-se o caso das linhas separadoras das 

faixas de rodagem, que são percetíveis, tanto à noite como de dia. 

 Este poder comunicativo que a cor exerce, pode e deve ser um ato 

intencional, aplicado, por exemplo, de forma a encaminhar o cidadão para um 

determinado local e fazer a distinção entre a circulação. Nas grandes avenidas, 

por exemplo, a cor da circulação pedonal ou em alguns casos a circulação de 

bicicletas, deve diferenciar-se da circulação automóvel, tanto para beneficiar os 

condutores, apesar das linhas separadoras, como, e mais até, para permitir ao 

cidadão uma melhor perceção do espaço e do percurso que pretende seguir. 

 As cores não têm, necessariamente, de ser garridas, para permitir uma 

melhor visibilidade perante determinado elemento. São diversas as opções de 

cor que podem ser conjugadas com o espaço, sem ferir a imagem. Podemos 

utilizar algumas tonalidades da mesma cor, ou utilizar uma conjugação de cores, 

de forma a que não cause qualquer tipo de confusão. 

 Frequentemente, o pavimento da circulação automóvel e pedonal 

apresenta-se segundo a mesma gama de cor e, embora os materiais utilizados 

não sejam os mesmos e sejam distinguíveis, por vezes não é fácil a sua distinção a 

uma determinada distância. 

 Vejamos nas imagens seguintes o resultado da requalificação da Ribeira 

das Naus, em Lisboa, projetada pelos arquitetos João Nunes e João Gomes da 

Silva, onde é perfeitamente visível, a distinção dos diferentes tipos de circulação 

e as diversas possibilidades funcionais que este espaço proporciona, permitindo o 

repouso e a comunicação, como mostram as figuras 65 e 66. 
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FIGURA 66 - Circulação pedonal - Ribeira das Naus 

FIGURA 65 - Circulação pedonal - Ribeira das Naus 
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 A distinção da cor e a utilização de diversos materiais perante a 

circulação, pretende dar resposta relativamente à organização de um espaço, 

ou da cidade, considerando bons níveis de conforto. No entanto, cada caso é 

um caso e, com frequência, deparamo-nos com locais, onde os acessos são 

apenas reservados a peões, ou a veículos de cargas e descargas. Ora, em casos 

como estes, não há necessidade de diferenciação de cor, dentro do mesmo 

espaço, mas este deve fazer-se distinguir em relação a outros acessos, sejam eles 

posteriores ou anteriores, em que os diferentes tipos de circulação se conjugam. 

 A circulação pode fazer-se distinguir de forma mais notável e atrativa, 

através da utilização de cores mais garridas, no entanto, é necessário um 

cuidado especial relativamente às cores envolventes, para não estarmos a 

sobrecarregar a imagem com excesso de informação.  

 A sua utilização deve, portanto, focar-se em locais onde a cor se 

apresente de forma mais monótona, ou seja, dentro dos mesmos padrões. 

Vejamos a Bicycle Snake na Dinamarca, projetada por Dissing+Weitling 

arquitetos, onde a cor laranja da ponte sobressai perante toda a envolvente. 

Trata-se de um acesso restrito a peões e bicicletas, que permite andar sobre a 

água, por entre o edificado, como mostram as figuras 67, 68 e 69. 

FIGURA 68 - Bicycle Snake FIGURA 67 - Bicycle Snake - O laranja 
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FIGURA 69 - Bicycle Snake, entrada 
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 Estes acessos reservados a peões, pretendem incentivar a mobilidade, o 

passeio em segurança, o passeio tranquilo com crianças, a prática do desporto, 

entre outras actividades relacionadas, sem a preocupação e insegurança, 

transmitidas pela circulação automóvel. Os cidadãos sentem-se mais seguros e 

despreocupados, podendo parar em qualquer ponto para comunicar e trocar 

ideias. Por isso, podemos afirmar que estas vias permitem uma maior interação 

social. 

 O espaço público e, portanto a cor que o evidencia, desempenha um 

papel de elevada importância no contributo da qualidade e conforto da vida 

humana e deve funcionar como elemento de orientação no espaço.  

 

"(...) o pavimento - base e elemento de ligação de todo o tecido urbano - 

é um dos factores essenciais do equipamento dos seus espaços. Do 

traçado, doa materiais utilizados, da textura, da cor, do desenho, 

depende a sua eficácia funcional, estética e psicológica." (KEIL AMARAL, 

2002:76) 
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2.4- Cor como estratégia regenerativa do espaço público 

 

"O tema cor suscita actualmente no seio da comunidade arquitectónica 

acesos debates quanto ao seu uso, as técnicas, mas sobretudo a 

importância que esta detém na imagem urbana, na sua reabilitação e 

preservação." (Isabel Valverde, 2000, página 113) 

 

"O processo de intervenção no espaço público não deve ser 

perspectivado apenas como exercício de criatividade, nem a imaginação 

e a perícia do projectista são os únicos factores que determinam as 

transformações a operar. Antes de mais esse desígnio deve resultar de 

objectivos e estratégias de desenvolvimento." (PEDRO BRANDÃO, 2002:19) 

 

 No âmbito da cor perante a arquitetura, enquanto espaço exterior, são 

inúmeros os fatores a considerar, para uma boa empregabilidade da mesma. 

Implica um grande conjunto de situações que deverão ser bem conjugadas, 

para que se produzam espaços que correspondam positivamente às 

necessidades de conforto da sociedade e que, ao mesmo tempo, se fundam 

harmoniosamente, o que por vezes não é fácil. Esta dificuldade acrescida na 

conjugação de cores nos espaços públicos exteriores deve-se ao facto de 

estarmos perante um espaço, onde se podem conjugar muitos elementos 

coloridos destinados a diversas funções, que culminam numa permanente 

mistura de cor, que pode gerar alguma confusão. 

 Estamos perante a importância de pensar nas peças como um todo que 

conduz à paisagem que vemos, à identidade que vamos construindo ao longo 

do tempo, não apenas focados nestes fatores, mas considerando o conforto que 

devem proporcionar, como refere Jorge Manuel Gonçalves, 

 

 "Na verdade, a apropriação do espaço público depende, em certa 

medida, do nível de conforto que este oferece e proporciona aos seus 
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utilizadores, pelo que a degradação da  estrutura edificada que o limita e 

a sua própria degradação, fazem com que a vivência urbana desse 

espaço seja cada vez menor." (JORGE MANUEL GONÇALVES, 2006:54) 

 

 O espaço público deve permanecer harmonioso, aconchegante, para 

que se transmita um ambiente de conforto37 por parte de quem o utiliza e é 

importante referir que, neste caso, a cor deve ser pensada relativamente a um 

elevado número de pessoas, na medida em que os gostos e a forma como a cor 

é apreendida se altera de indivíduo para indivíduo. Hoje em dia, as pessoas 

fazem das ruas e das praças o seu ponto de encontro, a sua zona de estar e 

lazer, tornando-as em espaços exteriores de grande vivência, com os quais é 

necessário ter alguns cuidados, para que neles não deixe de existir vida.  

 Na arquitetura, é importante que os espaços se mostrem cuidados, no que 

respeita à cor, pois são espaços com que mantemos contacto visual, durante 

grande parte do dia e da noite, sendo que, mesmo que o indivíduo se encontre 

dentro do seu local de trabalho ou, simplesmente, permaneça no interior da sua 

habitação, consegue, na maior parte dos casos, manter contacto visual com o 

exterior, por exemplo através de vãos. 

 A cor no espaço público exterior não serve apenas como elemento 

decorativo, ela cria um meio de comunicação com o indivíduo, encaminha-o 

para determinada situação e transmite-lhe emoções. 

 Desta forma, a cor deve ser pensada de acordo com as diversas funções 

que constroem o espaço. Ela pode e deve fazer a distinção entre zonas como 

forma de sinalização, nomeadamente no que se refere a pavimentos que se 

destinam a diferentes funções, tais como a circulação automóvel, pedonal, de 

bicicletas, zonas de estar e circulação de peões, dentro de uma praça, de um 

parque, etc. 

                                                           
37 "A cor bem utilizada é confortável, fornece bem-estar e auxilia-nos nas actividades do 

quotidiano, pelo que, qualquer esquema de cor ou qualquer esquema de pintura (em 

termos de produtos), deve obedecer a regras e princípios básicos, para que possam ser 

criados os ambientes pretendidos e os objectos programados, no interor ou no exterior." 

(MANUEL CAMPOS, 2004:103) 
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 A cor do mobiliário urbano, a presença do verde ou dos apontamentos 

coloridos da natureza, assim como as fachadas dos edifícios que envolvem todo 

o espaço exterior são factores intervenientes de grande importância no pensar a 

cor relativamente à arquitetura.  

 A cor, frequentemente utilizada de forma errada, culmina não apenas 

numa má imagem, que se articula através de maus contrastes de cor, mas 

consegue também interferir com a função a que se destina. É, normalmente, 

resultado de uma opção mal tomada, relativamente à escolha da cor, 

demonstrando uma grande falta de estudo e de coerência sobre esta.38 

 A cor é responsável por criar, esteticamente, uma coordenação entre 

situações. Como referiu Pedro Brandão, 

 

"O projecto de espaço público deve contribuir para a criação de espaços 

multifuncionais que possibilitem a sua utilização simultânea por pessoas de 

diferentes idades e com interesses e motivações distintos." (PEDRO 

BRANDÃO, 2002:42)   

 

 Baseados na obra de Jorrit Tornquist, apresentamos estratégias de 

requalificação para uma boa conjugação de objetos e, portanto da cor que 

estes emitem, que o espaço exterior exige, considerando e relacionando a cor 

com fatores como a identidade, o conforto e segurança, a permeabilidade, a 

acessibilidade e mobilidade, a adaptabilidade, a resistência e a 

sustentabilidade. 

 O espaço público exterior, com a cor que lhe confere, contribui para a 

unificação do espaço e, portanto, para a estrutura da cidade, assumindo um 

                                                           
38 "No trabalho (oficinas, fábrica, escritórios), na saúde (hospitais, consultórios), no lar 

(habitações e jardins), no lazer (restaurantes, bares, hotéis), no desporto (equipamentos, 

recintos desportivos), na segurança (sinalização, identificação), nos espectáculos 

(cinema, teatro, televisão), no vestuário (moda, tendências), na cosmética (pele, 

cabelos), na iluminação (interior, exterior), na publicidade (reclamos, vitrínismo), nos 

transportes (públicos e privados), a cor é um elemento que quando mal aplicado, 

poderá ser chocante e criar graves transtornos (físicos e psíquicos)." (MANUEL CAMPOS, 

2004:102) 
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caráter de grande relevância na identidade da cidade. Neste sentido, o espaço 

público exterior deve ser responsável por promover as características culturais 

patentes no local, através da interação com indivíduos de diversas etnias, 

culturas, de forma a comunicar, a trocar informação, a aprender, culminando 

numa interação multicultural. Desta forma, contribui para o desenvolvimento, 

para a personalidade e caráter formal do local, para o reconhecimento da 

simbologia presente em alguns elementos arquitetónicos e para a criação de 

novos elementos, com o intuito de criar exceções ou modelos diferenciados, 

com novas cores.  

 A cor que envolve o indivíduo e o espaço público deve promover a 

segurança e o bem estar dos utilizadores. A cor, ou seja, o material utilizado na 

realização do projeto, funciona como elemento de comunicação, tanto no 

sentido de os encaminhar para um determinado local, como no sentido de 

proteger o cidadão de certos obstáculos, como é o caso da circulação 

automóvel. A cor no espaço público pretende, frequentemente, atrair e 

encaminhar o usuário através de cores que distinguem as diversas 

funcionalidades presentes no espaço em causa. 

  Na arquitetura, o espaço público deve ser dotado de conforto, ergonomia 

e utilidade. Deve ainda permitir uma fácil adaptação, isto é, os materiais e as 

cores que emitem devem poder alterar-se facilmente, de forma a facilitar a 

requalificação, quando necessária, sendo que, por vezes, é necessário recorrer a 

alterações no espaço para promover uma maior adesão de pessoas, com o 

intuito de que o movimento e a interação se mantenham ao longo do tempo, 

fazendo com que estes espaços não deixem de ser frequentados e não percam 

a sua vivacidade.  

 A permeabilidade e continuidade dos espaços públicos exteriores devem 

integrar-se e manifestar-se no espaço, de forma a permitir uma boa legibilidade 

e visibilidade perante as delimitações entre os espaço público e o privado, entre 

a circulação automóvel e a circulação destinada a peões, quer durante o dia, 

quer à noite. Como referiu Pedro Brandão: 
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"Legibilidade é um  dado crucial no espaço público." (PEDRO BRANDÃO, 

2002: 41) 

 

 Perante a mobilidade e a acessibilidade, os espaço públicos devem fazer-

se corresponder às necessidades e expetativas dos usuários e, portanto, permitir a 

ligação entre espaços diferenciados, de forma a facilitar o seu atravessamento e 

a sua movimentação. Deve ainda permitir a interligação dos percursos que 

correspondem ao mesmo termo funcional. Neste sentido, os percursos devem 

distinguir-se pela sua cor, ou seja, a um percurso que exerça determinada função 

deve corresponder o mesmo tom, o mesmo material, para facilitar a distinção 

perante outros percursos e espaços. Desta forma, o percurso automóvel deve 

manifestar-se sob a forma de um material, uma cor, diferente de um percurso 

pedonal e da área circundante. 

 Na arquitetura, os espaços exteriores públicos devem facilitar a 

adaptação e possibilitar diversos usos. A utilização das cores, materiais e padrões, 

devem manifestar-se em compatibilidade com outros espaços, com a 

envolvente. 

 É importante que nos espaços públicos os materiais aplicados sejam 

adequados e de grande robustez e resistência, pois é elevado o desgaste que 

sofrem, não apenas devido à exposição de fatores climáticos (que também 

pode levar à perda de cor), mas também devido ao elevado número de 

utilizadores que usufruem do espaço, no caso de pavimentos e revestimentos 

exteriores, algum tipo de mobiliário urbano, que muitas vezes é vandalizado, etc. 

São espaços que não devem exigir manutenção e, por isso adequados ao maior 

tempo útil de vida. 

 Frank H. Mahnke também referiu alguns fundamentos sobre a cor a 

considerar em ambientes exteriores: 

" 1. Color can modulate a building and bring it in harmony with its 

surroundings. 

2. It can differentiate elements; it can contain, unite, equalize, accentuate, 

underline, or draw attention to proportions. 
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3. In their coloration, individual buildings may appear pleasant or 

oppressive, well proportioned or distorted, simulating or monotonous (as 

may be the case with a chromatics). 

4. Buildings that exhibit the same or similar design can be given individuality 

through color detailing." (FRANK H. MAHNKE, 1996:196)39 

 

 As estratégias e fundamentos referidos devem ser considerados na 

requalificação de um espaço. A importância de pensar a cor e os materiais, 

desde o momento inicial da elaboração do projecto arquitetónico, permite dar 

melhor resposta ao projeto, de acordo com o nível de conforto que se pretende 

como forma de organizar e decorar o espaço, tornando-o funcional e 

confortável.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Tradução do autor: 

 

" 1. A cor consegue modular o edifício e trazer harmonia com os seus arredores. 

2. Pode diferenciar elementos: pode conter unidade, equalizar, acentuar, sublinhar, ou 

chamar a atenção para proporções. 

3. Na sua coloração , edifícios individuais aparecem agradável ou opressivo, bem 

proporcionado ou distorcido, simulado ou monótono (como pode ser o caso com um 

cromatismo). 

4.Edifícios que exibem o mesmo design similar, pode ser dada individualidade através de 

cor detalhando." (FRANK H. MAHNKE, 1996:196) 
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           CAPÍTULO III 

    - PRAÇA DO ALMADA, PÓVOA DE VARZIM - ESTUDO DE CASO 
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3.1. Contextualização da cidade da Póvoa de Varzim 

 

 A cidade da Póvoa de Varzim, situa-se a norte de Portugal, no Distrito do 

Porto e é um concelho composto pelas freguesias: Aguçadoura, Navais, Estela, 

Aver-o-Mar, Argivai, Amorim, Rates, Terroso, Laúndos, Beiriz, Balasar e Póvoa de 

Varzim. É uma cidade com aproximadamente 60.000 habitantes, ocupando uma 

área de 8224 hectares. Como referiu Júlio António Borges: 

 

"A Norte confina com o concelho de Esposende, a Nordeste com o de 

Barcelos, a Nascente com o de Vila Nova de Famalicão e a Sul com o de 

Vila do Conde. A Oeste é banhado pelo oceano Atlântico. Ocupando 

uma área de 82 Km2 e cerca de 60.000 habitantes, divide-se 

administrativamente em doze freguesias (...)." (JÚLIO ANTÓNIO BORGES, 

2014:11) 

 

 É visível a evolução arquitetónica sofrida ao longo dos tempos, pois são 

diversos os estilos, as formas, os materiais e as cores que caracterizam a cidade. 

No século XVIII, a malha da cidade já se desenvolvia através de traçados 

paralelos à linha da costa marítima. O mar é, portanto, um elemento de grande 

relevância para a cidade, conferindo-lhe um valor único. Já em finais do século 

XIX, permitiu o desenvolvimento da atividade turística e, consequentemente, o 

crescimento da cidade, que se evidenciou no século XX com maior afluência, 

pela procura de alojamento durante a época balnear. No entanto, é a partir da 

segunda metade do século XX que se dá o surto urbano na cidade, que ocorre 

simultaneamente com todo um desenvolvimento ao nível nacional. Criam-se 

novos acessos que promovem a mobilidade e novas construções que aumentam 

a qualidade de vida. No entanto, a presença da água na Póvoa de Varzim não 

se manifesta apenas através do mar. Pontualmente, na zona norte, estão 

inseridos pequenos rios e ribeiros. Como afirma Júlio António Borges: 
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"É fraca a rede hidrográfica do concelho da Póvoa de Varzim. Sem rios de 

nomeada, é banhado pelos ribeiros e pequenos rios que regam as 

freguesias do norte interior." (JÚLIO ANTÓNIO BORGES, 2014:12) 

 

 A Póvoa de Varzim divide-se em áreas com características bem distintas, a 

norte encontra-se uma zona agrícola e, portanto, uma vasta mancha de tons 

esverdeados, a sul a zona piscatória e a área urbana, fatores fulcrais no 

desenvolvimento social, cultural e económico da cidade, como vemos na figura 

70. 

"Dividido em três comunidades de características diferentes: piscatória, 

agrícola e urbana, o concelho apresenta uma diversidade de usos e 

costumes que, em lugar de servirem de motivo de separação, unem a 

família poveira num forte bairrismo." (JÚLIO ANTÓNIO BORGES, 2014:12) 

 

FIGURA 70 - Vista da cidade da Póvoa de Varzim 
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 As freguesias de Aguçadoura, Aver-o-Mar e Estela apresentam uma 

magnífica paisagem sobre o mar. São ótimas zonas de praia, que apresentam 

características distintas, alvo de atração, como é o caso da praia da Barranha,  

em Aguçadoura, uma praia de surf, a praia da Estela que é dedicada à pratica 

de nudismo, facultada pela dificuldade de acessos e pela privacidade que esta 

oferece, perante a protecção permitida pelas dunas. A praia de Quião, em Aver-

o-Mar, assim como as praias da Póvoa de Varzim, são mais destinadas a 

encontros. Para além das praias, estas freguesias são as que apresentam melhor 

fertilidade, onde encontramos os conhecidos campos masseira. 

 A zona com características rurais mais acentuadas é a intermédia do 

concelho, correspondendo às freguesias de Beiriz, Estela, Argivai, Amorim, Terroso, 

Navais e Laúndos, onde se localizam maiores áreas florestais, sendo também a 

zona mais industrializada. Rates e Balazar são as freguesias que se encontram 

mais afastadas do concelho e portanto, as mais protegidas das condições 

climatéricas mais agressivas provocadas pela humidade e nortadas 

desencadeadas na costa.  

 A cidade contempla uma vasta área comercial e é de salientar que a 

mais antiga e movimentada do centro da cidade é a Rua da Junqueira, como 

mostram as figuras 71 e 72. Para além da oferta a nível comercial, a cidade 

também oferece um vasto número de atividades, principalmente durante a 

época balnear, que pelas suas condições climatéricas, permite uma série de 

atividades ao ar livre, como é o caso das festas de São Pedro, alguns tipos 

específicos de feiras (feira do livro, de antiguidades, gastronomia), concertos de 

música, entre outros. É elevado o número de monumentos e locais alvo de 

atração na cidade, como é o caso de algumas igrejas: a igreja Românica de 

São Pedro de Rates40 distinguido como monumento nacional, a igreja da 

Misericórdia(figura 73), a Igreja de Nossa Senhora das Dores (figura 74), a igreja 

de São José de Ribamar (figura 75), a igreja da Senhora da Lapa. 

                                                           
40 "(...) este monumento é fruto de diversas campanhas de obras, apresentando-se como 

um autêntico "palimpsesto" arquitectónico, onde os artífices de diversas épocas deixaram 

testemunhos, levaram a cabo alterações e reaproveitamentos e promoveram por vezes 

também, uma certa anarquia conceptual." (JOÃO BELMIRO PINTO DA SILVA, 1998 :74) 



 

154 
 

 

FIGURA 76 - Casino da Póvoa de Varzim 

FIGURA 74 - Igreja das Dores FIGURA 75 - Igreja de S. José FIGURA 73 - Igreja da Misericórdia  

FIGURA 71 - Rua da Junqueira FIGURA 72 - Rua da Junqueira - Uma rua movimentada 
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FIGURA 77 - Biblioteca Municipal  Rocha Peixoto 

FIGURA 81 - Monumento ao Cego do Maio FIGURA 82 - Monumento Fernando Pessoa FIGURA 83 - Rocha Peixoto 

FIGURA 79 - Teatro Garrett FIGURA 80 - Teatro Garrett - Ambiente colorido 

FIGURA 78 - Tribunal da Póvoa de Varzim 
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 Para além das igrejas e capelas, a cidade é constituída por diversas 

construções e ambientes que, entre outras funcionalidades, envolvem 

entretenimento e artes cénicas,  como o Casino (figura 76), o Auditório Municipal, 

o Tribunal (figura 78), a Biblioteca Municipal Rocha Peixoto (figura 77), o Museu 

Municipal de Etnografia e História, a Câmara Municipal, a Praça de Touros, o 

Teatro Garrett (figuras 79 e 80), entre tantos outros. 

 Os monumentos, mentores de valor histórico, são outra atração na cidade, 

como o Cego do Maio (1909), como mostra a figura 81, situado no Passeio 

Alegre,  Eça de Queirós (1952) situado na Praça do Almada,  S. Pedro (1996), 

Francisco Sá Carneiro(1981), Major Mota (2003), Rocha Peixoto (figura 83), o 

monumento à peixeira (1997), o monumento "o emigrante" (1978) na praça Luís 

de Camões, Fernando Pessoa (figura 82)e o monumento ao emigrante (1998) em 

Laúndos, entre tantos outros.   

 Para além das áreas agrícolas, referidas anteriormente, a cidade da 

Póvoa de Varzim oferece zonas verdes com outro tipo de atributos, como o 

parque da cidade que, projetado pelo arquiteto Sidónio Pardal em 2007 é 

portador de uma área de 90 hectares, que se prolongam desde a "Lagoa da 

Pedreira" até ao troço da autoestrada A28. O parque da cidade tornou-se num 

local relevante para a cidade, pois permite a realização de diversas atividades, 

como passeios ao ar livre, concertos musicais, e ainda promove a atividade 

física, estando dotado de mobiliário específico para o efeito. 

 Para além do parque da cidade, a Póvoa de Varzim oferece parques que 

permitem outro tipo de atividades, como é o caso do Parque de Campismo 

Orbitur Rio Alto41 que, para além de promover a estadia num ambiente natural, 

se encontra equipado com piscina e uma zona de comércio e restauração, 

entre outros, permitindo o acesso directo à praia. 

                                                           
41 "É o primeiro parque do mundo a ser certificado para a qualidade de serviço pela SGS 

ICS. Situa-se na zona da praia do Rio Alto, Estela, próximo do Campo de Golfe. Além das 

caravanas e bungalows, os utentes têm ao dispor: sanitários; electricidade e blocos lava-

loiça. De acesso directo à praia, está equipado com minimercado, restaurante, bar, self-

service, salas de convívio e piscina grátis para utentes (in "www.orbitur.pt/camping-

orbitur-rio-alto)." (JÚLIO ANTÓNIO BORGES, 2014:277) 

 



 

157 
 

 O Parque Ambiental de Rates (Rates Park)42 é outra atração da cidade, 

que pela sua vasta área florestal, para além de permitir a prática de diferentes 

atividades, promove o convívio social e o bem estar do cidadão. 

 No ponto mais alto da cidade, com 202m de altitude, encontra-se o 

monte de S. Félix, em Laúndos, mentor de uma absolutamente fabulosa vista 

sobre toda a cidade, como mostra a figura 84, e onde na qual se encontram 

inseridos moinhos como mostra a figura 85. E com 115 m, o monte da Cividade, 

que se estende da Serra de Rates até Balasar, em colinas com 50m de altitude. 

Outra construção, mentora de uma grande atração na cidade, é o aqueduto. 

Trata-se de um Monumento Nacional construído no século XVIII, onde se 

encontram inscritos 999 arcos de pedra, que se estendem entre Terroso Argivai e 

Beiriz. 

 

  

                                                           
42 "Tirando partido da área florestal do Parque Ambiental de Rates, o "Rates Park", foi 

inaugurado a 5 de Agosto de 2007. É um campo-aventura onde, a par de um ambientre 

propício ao convívio, no parque de merendas se praticam desportos lúdico-desportivos, 

passeios a pé, a cavalo, BTT, slide, rappel, todo-o-terreno e circuitos de arborismo. (in 

"Jornal de Notícias", 19/08/2007)." (JÚLIO ANTÓNIO BORGES, 2014:277)  

FIGURA 84 - Monte de S. Félix, Laúndos FIGURA 85 -  Moinhos no Monte 
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 É realmente vasta a diversidade de espaços e, portanto materiais, que 

compõem a cidade, conferindo-lhe um caráter único e tornando-a numa 

cidade aprazível, que oferece as mais diversas funcionalidades, quer aos seus 

habitantes, quer por parte de quem a visita, recebendo-os sempre num 

ambiente de conforto. 

 Desta forma, a Póvoa de Varzim torna-se  numa cidade dinâmica, que 

funciona como alvo de atração turística e da própria população, visto preencher 

todos os requisitos que lhe conferem uma boa qualidade de vida. 

 

"A diversão, a cultura e o desporto, entendidos nas suas diferentes facetas 

e vocacionados para todos os escalões etários, são o testemunho de uma 

cidade moderna, dinâmica e empreendedora... É Bom Viver Aqui!" 

(PAULO MOREIRA, 2008:4) 
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3.2. A cor na cidade 

 

 A Póvoa de Varzim é uma cidade caracterizada pela diversidade de 

estilos arquitetónicos e cores que, através dos espaços verdes, da presença da 

água e dos diversos materiais aplicados, evidenciam a sua identidade.   

 À cidade da Póvoa de Varzim pertence uma vasta área de tons 

esverdeados que, para além de se manifestar através de áreas agrícolas, 

também se manifesta através de zonas florestais, dunas, zonas verdes pontuais, 

praças, jardins e o parque da cidade que, para além do verde estendido por 

toda a parte, contrasta com as ilhas e lagos artificiais, onde passeiam aves 

selvagens, como gansos, patos selvagens, melros, corvos marinhos, cisnes 

brancos, galinhas de água, entre outros. O lago está inscrito entre os percursos 

pedonais de tons terra e pedra. Estes percursos com cerca de 3 Km promovem 

espaço de descanso, sob a forma de pequenas praças que se manifestam 

através de construções de granito ou xisto. As árvores são elementos presentes 

ao longo de todo o parque, existindo cerca de trinta espécies distintas, como 

mostra, as figuras 86 e 87. 

 Estes tons maioritariamente verdes contrastam com a variedade de cor 

patente nos materiais das construções envolventes e ainda com os ambientes 

distintos criados pelas alterações de cor, proporcionadas aos longo do dia e das 

diferentes estações do ano. 

 Ao longo de alguns espaços, encontramos cortinas verdes que fazem a 

distinção de espaços e provocam o conforto da sombra, em dias mais quentes. 

Já nas estações do ano mais frias, as árvores despem-se dos tons verdes, ganham 

outras cores e acabam por perdê-las, quando as folhas caem, criando, desta 

forma, diversos ambientes. 
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FIGURA 90 - Espaço verde e circulação de bicicletas FIGURA 91 - Jardim e acesso pedonal 

FIGURA 86 - Parque da Cidade, Póvoa de Varzim 

FIGURA 89 - Praça Luís de Camões - Entrada FIGURA 88 - Praça Luís de Camões 

                        FIGURA 87 - Percursos no Parque da Cidade 
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 Para além das manchas verdes, visíveis nas figuras 88, 89, 90 e 91, a 

presença de manchas de água também assume um papel de grande 

relevância na imagem da cidade, na qualidade e conforto do espaço, através 

da sua capacidade de proporcionar a sensação de serenidade. Normalmente, 

associamos a água à cor azul, pela imagem que nos proporciona a abundante 

presença de água no planeta e que é, por isso, conhecido como planeta azul, 

mas, na realidade, a água não é azul.43 

 A mancha de água que acompanha toda a orla costeira é um elemento 

que emite um belo contraste, relativamente às cores que constituem todo o 

espaço que vivenciamos, como as zonas verdes, zonas de circulação e as cores 

patentes nas construções, conferindo, desta forma, uma imagem convidativa. 

No entanto, para além do mar, a água encontra-se presente ao longo da 

cidade, através de elementos pontuais como chafarizes e lagos, que embelezam 

e dão vida aos espaços. 

 Ao percorrer a grande maioria dos percursos da cidade é percetível uma 

grande riqueza cromática, que se manifesta por toda a parte. É frequente 

depararmo-nos com a não repetição de cores, ao longo de uma rua. 

Encontramos praticamente todas as cores do círculo cromático na cidade da 

Póvoa de Varzim, através da vasta quantidade de materiais que revestem os 

edifícios, como a pedra, o ferro, o vidro, a cerâmica, o betão, o xisto, a madeira, 

entre outros, assim como uma vasta diversidade de cores provenientes do 

revestimento com tintas, como mostram as figuras 92, 93, 94, 95, 96 e 97.  

 São diversos os edifícios cujo revestimento se apresenta segundo padrões, 

como é o caso do azulejo português, que se manifesta através da introdução de 

dois ou mais tons, distribuídos em figuras geométricas elaboradas. O revestimento 

das fachadas em azulejo, embora se manifeste na Póvoa de Varzim desde o 

século XV, assume um papel fundamental na arquitetura portuguesa nos dois 

últimos séculos. 

                                                           
43 "Quer seja limpa ou suja, viva ou adormecida, fluvial ou marítima que corra de uma 

fonte, de uma torneira ou de uma garrafa, a água verdadeira nunca é azul. (...) E no 

entanto, no nosso imaginário, nos nossos sistemas de representação, em todos os códigos 

ocidentais da cor, a água é sempre associada à cor azul (...)" (MICHEL PASTOUREAU, 

1997:17) 
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FIGURA 94 - Rua Elias Garcia (Antiga Rua do Carvalhido) FIGURA 95 - Rua de Camilo 

FIGURA 93 - Rua Dr. Leonardo Coimbra FIGURA 92 - Avenida Mouzinho de Albuquerque 

FIGURA 97 - Avenida Santos Graça FIGURA 96 - Rua Major Mota 
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 A partir da segunda metade do século XIX, o azulejo44 revestiu grande 

parte das fachadas, apresentando-se sob a forma de diversas composições e 

cores, que causam um grande impacto na imagem do edifício e, 

consequentemente, na imagem da cidade.   

 Na Póvoa de Varzim, todos os espaços e edifícios apresentam-se segundo 

cores e padrões distintos, no entanto, em alguns casos, para além da 

multiplicidade de cor proveniente das fachadas, do pavimento e outros 

elementos, também nos presenteiam com uma fabulosa praia e, portanto, com 

o azul do mar.  

 Um belo exemplo disso é a Avenida dos Banhos, como mostram as figuras 

98 e 99, que durante a época balnear, principalmente nas noites quentes de 

Verão, é bastante frequentada. Esta avenida é uma zona privilegiada pelo 

contraste do edificado, que se apresenta segundo diversas cores com o azul do 

mar que, para além de proporcionar uma paisagem única, se torna num mentor 

de emoções. Como afirmou Júlio António Borges: 

 

"No Inverno mostra uma extensa praia dourada onde apetece sentar nos 

dias ensolarados e olhar a imensidão do oceano. No Verão mostra-nos as 

barracas, os toldos e os para-ventos que abrigam uma multidão ávida por 

usufruírem as delícias do mar, dos benefícios do iodo, de bons momentos 

de descontracção e das capacidades bronzeadoras do astro-rei." (JÚLIO 

ANTÓNIO BORGES, 2014:270)  

 

                                                           
44 "O revestimento azulejar protege as casas da erosão provocada pela forte 

pluviosidade e diminui a temperatura interior, por reflexão do calor. É um material de 

construção com características isoladoras, barato, de grande durabilidade e fácil 

conservação. A finalidade funcional do azulejo é complementada pelo seu papel 

decorativo como animador das superfícies das fachadas, dando aos edifícios 

simultaneamente limpeza e cor." (SANDRA ARAÚJO DE AMORIM, 2001:30)  

 

FIGURA 87 - Espaço verde e circulação de bicicletas FIGURA 87 - Espaço verde e circulação de bicicletas 
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FIGURA 97 - Avenida dos Banhos 

FIGURA 100 - Pavimento e materiais 

FIGURA 98 - Terra e Mar 

FIGURA 102 - A cor no parque infantil FIGURA 101 - Parque infantil 

FIGURA 99 - Avenida dos Banhos 
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 Relativamente ao pavimento que se estende pela cidade, são diversos os 

materiais aplicados, que se manifestam consoante a funcionalidade do espaço, 

isto é, dependendo dos distintos tipos de circulação, parques, praças, zonas de 

estar, lazer e contemplação, circulação pedonal e de bicicletas, encontramos 

materiais como granito, cimento, sintéticos, pavimentos betuminosos, entre 

outros. Estes materiais aparecem normalmente sob a forma de tons cinza e tons 

bege ou terra e em alguns pavimentos são criados padrões, como é o exemplo 

da calçada portuguesa. Outros apresentam-se segundo cores como o 

avermelhado, presente com mais frequência em zonas destinadas à circulação 

de bicicletas, como mostra a figura 100. 

 Tal como todas as cidades, a Póvoa de Varzim é composta, também, por 

outro tipo de elementos que emitem cores distintas e que interferem na imagem 

e no conforto dos espaços. Falamos do mobiliário urbano, presente ao longo da 

cidade, que nos chega através de elementos como bancos, candeeiros, marcos 

separadores, cabines telefónicas, paragens de autocarro, elementos de 

sinalização, depósitos de lixo, entre outros. Estes elementos, ao serem constituídos 

por diversas cores e materiais, criam impactos mais ou menos positivos na 

imagem da cidade e no conforto do cidadão.   

 Os parques infantis são elementos que também criam impacto na imagem 

da cidade, pois, uma vez que se destinam a crianças, tendem a aparecer sob a 

forma de cores garridas e, portanto, alvo de atração. Este tipo de mobiliário 

encontra-se inscrito em vários pontos da cidade, promovendo atividades para as 

crianças, como vemos nas figuras 101 e 102. 

 A Póvoa de Varzim é, portanto, uma cidade bem equipada, que oferece 

todos os requisitos necessários para nela querer permanecer. uma cidade 

caracterizada pela vasta diversidade de cores e padrões, o que lhe confere um 

caráter único.  

 

 

 

 

FIGURA 87 - Parque infantil 
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3.3. A Praça do Almada no contexto da cidade - Análise e estudo 

 

 Ao longo do tempo, com a degradação dos espaços e o seu 

consequente abandono, é inevitável proceder a novas intervenções, que 

permitam a sua requalificação.  

 Para melhor percebermos de que forma estas novas intervenções e as 

novas cores que o espaço transmite permitem a reinterpretação da arquitetura, 

apresentamos um espaço de referência. Uma intervenção de renovação do 

espaço com o intuito de o fazer renascer, de atrair novamente a população, 

tornando-se numa mais valia para a reintegração social e para o 

desenvolvimento da cidade da Póvoa de Varzim.  

 A Praça do Almada localiza-se no centro da cidade da Póvoa de Varzim, 

em Portugal. Foi neste espaço que nasceu o primeiro jardim público da cidade, 

que no século XIX fora bastante popular.  

 Inicialmente denominada Praça Nova, este antigo Campo da Calçada é 

considerado um espaço de interesse patrimonial e torna-se o centro cívico da 

cidade, onde se encontra inscrito parte do centro histórico da Póvoa de Varzim.  

 No século XIX, a Praça do Almada, na cidade da Póvoa de Varzim, era um 

espaço de passagem, de encontro, de lazer, dotado de movimento para a 

época. Há pouco tempo atrás, esta praça encontrava-se afastada dessa 

vivência humana, funcionando sobretudo como uma zona de passagem, 

apenas poucos idosos a frequentavam para passar o seu tempo. A necessidade 

de uma nova imagem, com o intuito de dinamizar o espaço e nele criar novas 

vivências, originou a sua reabilitação e, neste momento, esta praça da autoria 

do arquiteto Rui Bianchi, situada no centro da cidade, exibe uma nova vivência, 

como mostram as figuras 103 e 104.  

 É um espaço que cria uma boa conexão com a envolvente e possui um 

grande valor histórico, fator considerado pelo arquiteto que interveio, de forma a 

conferir à praça a monumentalidade e centralidade deste lugar de memória 

coletiva e histórica, mantendo a sua identidade. 
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FIGURA 103 - Praça do Almada, Póvoa de Varzim 

FIGURA 105 - Coreto na Praça do Almada FIGURA 106 - Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 

FIGURA 104 - Uma praça de vivências 
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 O projeto prima pela simplicidade, aliada ao moderno, manifestando uma 

relação entre este e os fatores históricos da cidade, como forma de  

recuperação da identidade da mesma. A praça, dotada de cor, apresenta-se 

segundo uma espécie de ilha dividida pela estrada nacional 13 e encontra-se 

rodeada por circulação pedonal, automóvel e edifícios como a Câmara 

Municipal, habitação, comércio e serviços.  

 A Câmara Municipal45 da Póvoa de Varzim é caracterizada pelo estilo 

Neoclássico, onde se encontra inscrita, no rés do chão, a arcaria em pedra e a 

sua fachada é coberta por azulejo de tom azulado, como mostra a figura 106, e 

como afirmou Rui Bianchi: 

"Este edifício cria uma galeria de transição entre o espaço público e o 

interior da autarquia que é muito caraterístico e interessante." (RUI BIANCHI, 

2007:8)  

  A Praça do Almada presenteia-nos com belíssimos exemplares dos séculos 

XIX/XX e com toda a riqueza cromática que lhe é inerente, independentemente 

das intervenções sujeitas ao longo do tempo. 

 

"(...)Praça do Almada, zona nobre da cidade, circundada por um 

conjunto arquitectónico de elevado apuramento estético, onde ao 

granito que faz a marcação da fachada se acrescentam o azulejo, o forro 

forjado." (PAULO MOREIRA, 2008:10) 

 

 São diversas as cores que revestem as fachadas dos edifícios nesta praça, 

passando pelo azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, rosa, beje, branco, etc, 

como nos mostram as figuras 107, 108, 109, 110 e 111. 

                                                           
45 "A arcada da frontaria, desenhada em 1790-91 pelo Engº francês Reinaldo Oudinot, 

sugere a estrutura arquitectónica e decorativa da Feitoria Inglesa do Porto. Inaugurada 

em 28 de Dezembro de 1807, sofreu, entren1908-10, profundas obras de ampliação e 

decoração orientadas pelo etnólogo Rocha Peixoto e pelo pintor belga Joseph Bialman: 

torre e azulejamento interior e exterior do edifício." (MOREIRA PAULO, 2008:11) 
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FIGURA 107 - Ambiente colorido    

FIGURA 108 - Estilos arquitectónicos distintos  FIGURA 109 - Cor nas fachadas   

FIGURA 110 - Diversidade de cor   FIGURA 111 - Azulejo, pedra e cor  
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 Algumas destas fachadas mantêm os materiais originais, como o azulejo e 

a pedra, outros simplesmente sofreram alterações ao logo do tempo, optando 

pela alteração de cor proporcionada pela pintura. No entanto, trata-se de 

intervenções que de forma alguma ferem a imagem deste praça.  

 Os edifícios apresentam uma grande diversidade no desenho e material 

dos caixilhos, sendo que a grande maioria dos vão se encontram emoldurados 

por materiais graniticos. 

 O material da região foi escolhido para pavimentar a obra, neste caso o 

granito, que contrasta com as  restantes zonas verdes e arborizadas, presentes ao 

longo da praça, assim como com o mobiliário urbano do qual resultam bancos, 

de onde ressalta a cor castanha e iluminação, de onde ressalta a cor cinza do 

metal utilizado em vinte e seis candeeiros que fazem a separação entre a rede 

viária e o espaço pedonal, delimitando a praça. 

 Estão ainda inseridos na praça um quiosque (figura 115), paragens de 

autocarro (figura 116), uma cabine telefónica vermelha e esplanadas (figuras 113 

e 114). Todas as entradas pedonais são marcadas através de estruturas metálicas 

em altura, onde ressalta a cor castanha, como mostra a figura 112). As zonas 

verdes acompanham as entradas da praça (figura 117) e contrastam com todos 

os elementos envolventes, quebrando a rigidez do construído e contribuindo 

para um ambiente mais leve. 

 

"Temos dois tipos de equipamento: aquele que presta serviços às pessoas e 

o que tem caráter de mobiliário. Este foi escolhido em função da vocação 

da própria Praça. Os bancos foram desenhados aqui e são uma 

reinterpretação dos que já existem, segundo caraterísticas ergonómicas 

bastante específicas para uma permanência mais alongada. Para a 

iluminação do espaço central da placa foi escolhido um candeeiro que 

interpreta, numa linguagem contemporânea, o que era a iluminação em 

coluna que já existiu no local." (RUI BIANCHI, 2007:8) 
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FIGURA 113 - O vermelho no mobiliário urbano FIGURA 112 - Marcação das entradas  

FIGURA 114 - Esplanada  FIGURA 115 - Quiosque  

FIGURA 116 - Marcação das entradas  FIGURA 117 - Os jardins da praça  
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 É de salientar que se manteve inscrita a escultura alusiva ao escritor Eça 

de Queirós (figura 118), que nasceu, exactamente, numa casa desta praça a 25 

de Novembro de 1845, assim como o pelourinho46 inserido no lado Poente da 

Praça do Almada, constituído por uma coluna de pedra com o emblema de D. 

Manuel I - a esfera armilar. Salientamos ainda, a preocupação com pormenores 

como o facto de se manterem as siglas poveiras da época, visíveis em cerca de 

metade da praça, inscritas no pavimento, apesar de surgirem de forma mais 

discreta que as anteriores. 

 

"O trabalho das siglas foi reposicionado e redimensionado, apesar de se 

manter basicamente com as mesmas caraterísticas, no eixo da Câmara 

                                                           
46 "É constituído por uma coluna de pedra, assente sobre degraus, tendo no alto do fuste 

a esfera armilar, emblema do Rei D. Manuel que renovou o foral à Póvoa de Varzim, em 

1514. Esta esfera armilar é a única peça do pelourinho primitivo erigido naquele ano e 

reconstruído em 1854." (PAULO MOREIRA, 2008:10) 

FIGURA 118 -Escultura alusiva a Eça de Queirós 
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Municipal e agora dentro do padrão do desenho da própria Praça." (RUI 

BIANCHI, 2007:8) 

 

 A presença da água manifesta-se como forma de embelezamento, mas 

sobretudo como meio de proteção da escultura de Eça de Queirós, que por 

diversas vezes foi vandalizada. O arquiteto criou uma distância com um 

perímetro considerável entre a estátua e o plano acessível, para dificultar a 

vandalização. Como afirmou o arquiteto Rui Bianchi,  

 

"O monumento, com a água, torna-se um pouco mais distante e ganha 

uma dimensão mais etérea. P espelho não é muito grande, mas é 

suficiente para lhe dar afastamento e respeitabilidade, acabando por 

protegê-lo de alguns maus usos." (RUI BIANCHI, 2007:9) 

 

 Através do seu novo aspeto, com uma maior área pedonal, ajardinada e 

arborizada, transformou-se numa área de lazer e contemplação. A Praça do 

Almada cria ambientes distintos, ao longo do dia e da noite. As suas cores sofrem 

alterações que definem uma outra imagem, como mostra a figura 119. 

 

FIGURA 119 - Ambiente Noturno na praça do Almada 
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 A Praça do Almada é um espaço bastante movimentado. Nela são 

realizadas diversas actividades que servem a cidade, como é o casa da 

realização de feiras medievais, concertos musicais, actividades relacionadas 

com o desporto, com a dança, entre outros. Para o efeito são criadas estruturas 

consideradas de grande porte que, com a sua forte presença, interferem na 

imagem da praça. 

 Por todas as características positivas que lhe são inerentes, a Praça do 

Almada é um espaço multicolorido, de grande valor arquitetónico, que 

apresenta todos os requisitos necessários para nele se permanecer. 

 

"O tempo entretanto decorrido confirmou que a reabilitação contribuiu 

decisivamente para que a Praça readquirisse a sua vocação enquanto 

centro de uma cidade moderna." (JOSÉ MACEDO VIEIRA, 2015:180) 

 

 Na Praça do Almada a cor funciona como um elemento de interligação 

do espaço, um elemento mentor de comunicação. 

 Com a sua transformação, a Praça do Almada ganhou uma nova cor e a 

sua dimensão humana cresceu, pois ao tornar-se num espaço mais confortável e 

atrativo, através das suas cores e texturas e dotado de multifuncionalidade, 

motivou um maior número de utilizadores, culminando numa maior interação 

social e desenvolvimento cultural, comercial e económico da cidade.  

 A Praça do Almada tornou-se num espaço dinâmico e repleto de vida. 
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CONCLUSÃO 

  

 A cor é um elemento de conhecimento e reconhecimento da história, da 

memoria de uma cidade, de um lugar, da cultura, das sensações, da harmonia e 

do conforto e, portanto, exerce um papel fulcral na arquitetura. 

 Podemos constatar no nosso estudo que a cor tem o poder de alterar a 

forma como o espaço é entendido e percepcionado. Consegue organizar, 

marcar e facilitar a leitura de um ambiente, permitindo também a memória 

visual, permitindo tornar a arquitectura coerente e uniforme mostrando-a de 

forma integrada na envolvente através da utilização e conjugação dos diversos 

materiais construtivos e dos consequentes contrastes que formam entre eles. 

Desta forma, concluímos que a cor torna-se num elemento fundamental da 

arquitetura.  

 O fenómeno da cor traduz-se numa oportunidade para a cidade, sob 

forma de colocar termo a questões problemáticas que aparecem com alguma 

frequência no enquadramento da imagem. Neste sentido, o arquitecto é 

portador de uma grande responsabilidade relativamente à opção tomada 

referente à cor e aos materiais a aplicar, na medida em que estes influenciam a 

paisagem e o espaço, deste modo, é responsável pela leitura cromática do lugar 

ou de um espaço onde intervém. 

 A cor deve, sem dúvida, ser pensada de forma a introduzir novas 

dinâmicas na vivência humana que simultaneamente preservem a identidade e 

a memória do lugar, como ficou explicito no caso da requalificação da  Praça 

do Almada na cidade da Póvoa de Varzim.  

 É importante considerar a cor e todos os fatores que lhe estão subjacentes 

desde o momento inicial da elaboração do projeto arquitetónico quer este seja 

um edifício, uma praça ou até mesmo um espaço isolado. A intenção é 

direcciona-los para o ambiente que se pretende criar consoante a 

funcionalidade a que se destina. 

 Neste sentido, concluímos que a necessidade de considerar e preservar a 

história, os seus valores, a defesa do património dos lugares e edifícios, onde a 
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cor se inclui, deve ser efetuada respeitando-os e mantendo a sua identidade 

como espaços marcantes ou ícones do seu próprio território. Os espaços devem 

ser projectados para que o ser humano os vivencie utilizando as sensações, 

tornando portanto, a arquitectura mais emotiva e torná-la ainda mais 

harmoniosa para proporcionar um enquadramento positivo, tanto na sua relação 

com a envolvente, como a nível de conforto físico, psicológico e visual do ser 

humano. A cor é um elemento fundamental para a caracterização de uma 

cidade e deve ser um ato refletido, um ato pensado estrategicamente. 

 Sem dúvida que, como podemos analisar, a cor funciona como elemento 

mentor de atração e responsável pela consequente dinamização e 

desenvolvimento de um lugar, de uma cidade. Ela torna um espaço confortável, 

atrativo, harmonioso, com diversas funcionalidades, convida o cidadão a entrar 

e permanecer, contribuindo desta forma para o seu desenvolvimento, como 

podemos comprovar, com o caso de estudo onde a presença de cor na cidade 

da Póvoa de Varzim, se repercutiu no seu grande desenvolvimento. 

 Concluímos que com a intervenção metodológica do arquiteto Rui 

Bianchi, a Praça do Almada ganhou uma nova dinâmica, uma nova vida, 

tornando-se num espaço dotado de conforto, movimento e cor, que veio a atrair 

uma nova vivência e deste modo, contribuir para o desenvolvimento da cidade.  

 Neste contexto concluímos que a cor funciona como elemento de 

extrema relevância surgindo como instrumento de interligação do espaço e 

como fator de desenvolvimento da cidade contribuindo de uma forma positiva 

quer ao nível social, cultural e económico, quer ao nível da imagem do lugar que 

sublinha múltiplas dinâmicas próprias da arquitetura. 
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