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PARTE I 

1. APRESENTAÇÃO DO OBJECTO DE ESTUDO 

1.1. Introdução 

O objecto de estudo deste trabalho é a cor. Não a cor entendida num sentido abstracto ou 

virtual, tanto quanto isso será possível, mas a cor que sentimos ao observarmos a envolvente 

que nos rodeia através dos nossos olhos. Esta é a cor gerada pela luz e reflectida milhares de 

vezes pelas superfícies que constituem o nosso campo perceptivo visual e que configura "o que 

estamos a ver" ou por outras palavras: a imagem da nossa envolvente física. Esta imagem é 

formada por diversas cores, ou seja, pela captação de energia (radiação electromagnética) com 

diversos comprimentos de onda através do nosso aparelho visual, depois articulada através de 

processos cognitivos e interpretada pelo nosso cérebro com recurso a informações e 

experiências anteriores. As cores são aí organizadas de forma a resultarem em estruturas 

coerentes que podemos reconhecer como formas, volumes e objectos, ajudando-nos a construir 

mentalmente o espaço tridimensional no qual nos movemos. A cor não está portanto nos 

objectos (emissores) mas sim em nós (receptores). Esta asserção, fundamental para esta 

pesquisa e razão de ser da sua existência, tem sido motivo de debate e discussão desde longa 

data, quando a Óptica era um campo holístico de conhecimento fundamental para a explicação 

do universo e da sua relação com o ser humano, até aos nossos dias, como conhecimento 

fragmentado em inúmeras especializações. John Cottingham cita Hume para transmitir a 

importância deste conceito: Philosophy scarcely ever advances a greater paradox in the eyes of 

the people that when it affirms that Snow is neither cold nor white: Fire neither hot nor red 1 

(Cottingham 1990). A ideia de que o calor não está na neve ou no fogo ou que as cores não 

estão nos objectos, focaliza a interpretação da realidade física em nós e conduz-nos à 

importância da percepção da cor como sensação (dos sentidos). No entanto estas cores que 
                                                
1 A filosofia dificilmente apresenta um paradoxo maior aos olhos das pessoas do que quando afirma que a Neve não é nem fria 
nem branca: o Fogo nem quente, nem Vermelho - Tradução livre do Autor. 
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percepcionamos estão sempre em constante mutação, quer por fenómenos que provêem da sua 

relação com outras no campo visual, quer pela iluminação a que estão sujeitas, que a tudo dá a 

sua aparência e diferença, quer ainda pelas circunstâncias do movimento e posição do 

observador. De facto as cores da nossa envolvente variam constantemente pelo contínuo 

movimento dos nossos olhos, da nossa cabeça sobre os ombros, do nosso corpo através do 

espaço. A variação da percepção das cores é de grande importância para nós, é um fenómeno 

natural experimentado inúmeras vezes desde que nascemos, responsável pelo nosso bem estar e 

equilíbrio psicológico na harmonia que estabelece com a nossa envolvente natural e com os 

ciclos cósmicos representados pelo ritmo circadiano de 24 horas, pelas estações do ano e até 

pelas alterações decorrentes das características meteorológicas (humidade, pressão atmosférica, 

temperatura, etc.). Esta variação deve ser considerada no espaço (sincrónica) mas também no 

tempo (diacrónica), ou seja, quer seja sentida num mesmo momento, ou ao longo de um período 

de tempo. Só em casos especiais é que poderemos considerar que existe uma sensação 

sincrónica de cor, uma vez que o próprio conceito de variação transporta consigo a noção de 

tempo. 

As imagens, quer as consideremos adquiridas directamente da nossa envolvente - do exterior do 

nosso corpo para o seu interior - ou interiores, a partir de memórias, são, conforme estabelece 

Damásio (2000) a moeda corrente da mente. Podemos afirmar que nestas imagens, a 

componente visual é a chave aglutinadora de tudo, é o nosso recurso mais directo e importante 

no contacto com a realidade. Se considerarmos que as imagens visuais são criadas pelo registo e 

interpretação de cores, parece inevitável a importância de que se reveste a compreensão do 

fenómeno cromático na sua relação com a percepção da envolvente: a cor é a forma do espaço. 

A questão de analisar, medir, conseguir registar e prever a variação das cores que 

percepcionamos é o motor desta investigação, que interessará a todos aqueles que pensam e 

aplicam a cor, desde suportes bidimensionais, objectos, a estruturas espaciais mais complexas, 

como no caso da arquitectura ou do espaço urbano. Quando se escolhe uma cor, não nos 

devemos perguntar se ela é bonita na amostra que vemos, mas se ela cumprirá os requeridos 

pressupostos estéticos, ergonómicos e programáticos, ou seja, se terá uma aplicação correcta na 

superfície específica em que for aplicada, que inevitavelmente terá uma determinada textura, 
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com um determinado nível de brilho, ocupando uma determinada posição no espaço, com uma 

dimensão específica, com uma relação visual com outras cores, e iluminada de determinada 

forma.  

Este trabalho é pois sobre a forma como sentimos a cor depois de aplicada, como forma do 

espaço, mas sempre efémera e decorrente das circunstâncias da sua observação e iluminação, ou 

seja, definida no tempo. Pretendemos disseminar a ideia de que a cor não é uma matéria que se 

esgota através da elaboração de círculos cromáticos e no conhecimento da existência de cores 

primárias, secundárias, etc., tal como é veiculado no nosso ensino básico e secundário de forma 

generalizada, que depois se mantém num compartimento isolado das práticas profissionais, mas 

pelo contrário que é uma matéria da qual se faz o espaço através da sua imagem, pela qual 

sentimos emoções que nos fazem aderir ou recusar objectos ou espaços, e que é definida por 

muito mais que as três dimensões de saturação, valor e Matiz pelas quais é comummente 

transmitida. A este propósito Tomas Hård2, em correspondência com o autor de 07/02/2011, 

afirma: 

As I see it the perception of any surface is multi dimensional: first the three dimensional colour, 

then adding new dimensions such as gloss, texture, viewing distance, illumination, etc.3 

Este trabalho decorre inevitavelmente também do percurso académico e profissional do autor, e 

da sua decorrente cultura e experiência pictórica e arquitectónica fazendo uso desses elementos 

no seu enquadramento e explicação. Será também uma reflexão sobre a utilização que podemos 

fazer desse conhecimento na interpretação sensorial dos objectos e espaços que nos rodeiam e 

na imaginação de novos ambientes e objectos. Esta abordagem fenomenológica pretende 

também trazer a cor para o quotidiano do pensamento artístico no momento da sua génese 

estética. Como exemplo desta asserção pensamos que a cor no projecto de arquitectura deve ser 

incluída no seu processo criativo e não ser adicionada após a sua conclusão como uma pele 

inevitável que se escolhe "em obra", como vemos acontecer na generalidade dos casos. 

                                                
2 Tomas Hard pertence à direcção da NCS (Natural Colour System), sistema de notação cromática baseado na percepção 
humana e utilizado pelo autor neste trabalho. A transcrição dos seus comentários foi expressamente por ele autorizada. 
3 A minha forma de ver a questão é que a percepção de qualquer superfície é multidimensional: primeiro a cor tridimensional, 
depois a adição de outras dimensões como o brilho, a textura, a distância de observação, a iluminação, etc. - tradução livre do 
autor. 
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A maior parte da discussão sobre a aplicação da cor em arquitectura surge ligada  

à discussão da relação entre a Pintura e a Arquitectura, dando origem a movimentos, manifestos 

e intervenções que na maior parte dos casos são extremamente "datados" do ponto de vista dos 

seus pressupostos culturais e por isso, inevitavelmente, dos seus resultados. Os movimentos de 

vanguarda da primeira parte do sec.XX como o De Stijl estipularam elementos comuns entre as 

duas artes de forma a permitir uma actuação de objectivos concertados – Mondrian falava de 

uma chromoplastique-en-architecture e discutia os momentos de cumplicidade entre arquitectos 

e pintores, quer em intervenções cromáticas em superfícies arquitectónicas, quer em projectos 

de génese conceptual conjunta. Os arquitectos vanguardistas russos, com formação também na 

área da Pintura, utilizaram uma estética revolucionária, panfletária  e cenográfica para os seus 

objectivos estéticos onde a linguagem gráfica se misturava com as realizações tridimensionais, 

assumindo o Vermelho como símbolo da dinâmica pós-revolucionária e de um novo mundo 

mais justo: a policromia arquitectónica foi por eles conscientemente utilizada e compreendida 

como meio de organização  do espaço e vector de influência emocional e psicológica, como nos 

diz Noury (2008). A unidade da obra de arte conglomerando a Pintura, a Arquitectura e todas as 

artes aplicadas, era um dos principais pontos do manifesto da Staatliche Bauhaus de  Weimar 

publicado por Walter Gropius em Abril de 1919, cujo último objectivo era a abolição de 

fronteiras entre a arte "monumental" e a "decorativa". Também Le Corbusier, na sua atitude 

complexa face à cor, desde a sua visão da cidade do sec.XX como uma cidade branca e nua, 

comparando-a a Sião, capital dos Céus, até à sua actuação e teorização posterior, por exemplo 

na sua Polychromie Architectural (Le Corbusier 2006), foi talvez o primeiro a enunciar aquilo 

que podemos considerar mais próximo dos nossos objectivos quando diz que a cor não pode ser 

utilizada de forma aposta à arquitectura ou como sua camuflagem ou elemento decorativo mas 

sim como fazendo parte da Arquitectura. No seu Vers Une Architecture (Le Corbusier 1977) 

afirma que a policromia pertence à grande Arquitectura viva do presente e do passado e que é 

um instrumento tão poderoso como a planta ou o corte. Aliás, ele afirma que a policromia é um 

elemento da planta e do corte. A grande questão, e objectivo também da presente investigação, 

é contribuir para libertar a cor do seu papel subsidiário à arte da Pintura vista como um 

elemento que se pode juntar à Arquitectura ou a outras Artes para um objectivo comum. A cor é 

inerente à percepção de todas as nossas imagens, logo a cor fará sempre parte da Arquitectura e 
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das outras Artes! A cor, resultado da interacção da luz com a matéria, formaliza o espaço e 

transmite as suas características: La recherche de l'espace, de la lumière, de la joie, de la 

sérénité, nous invite à faire appel à la couleur fille de la lumière4 (Le Corbusier 2006:114). 

Devemos pensar a cor como inerente aos processos de génese das ideias artísticas, nunca 

perdendo o sentido de a pensar como forma de revelação sensorial de todos os materiais e de 

todas as superfícies que constituem o nosso campo visual, responsável portanto pela 

visualização do espaço e da nossa envolvente, definidas no tempo. 

Quando dizemos que a cor é a revelação sensorial de todos os materiais é porque é fundamental 

destituir o preconceito da relação directa entre a cor dos edifícios e as suas superfície pintadas. 

Quando se fala da cor de um edifício, mesmo entre arquitectos, grande parte das vezes estamos 

a referir-nos à cor de que são pintadas as suas paredes. Como já vimos, se entendermos a cor 

como toda a informação veiculada pelo aparelho visual e que nos permite formalizar a imagem 

do espaço, estamos a falar de todas as superfícies aparentes no nosso campo visual. Cabem 

assim neste conceito de cor todos os elementos da construção bem como as superfícies 

revestidas com diversos materiais naturais e artificiais com as suas respectivas texturas e 

acabamentos.  

A cor tem uma presença muito mais significativa no nosso quotidiano do que habitualmente 

pensamos, e como tal a sua utilização deverá ser mais informada e consciente dessa 

importância.  

1.2. Enquadramento Teórico 

O presente estudo promove conexões entre várias áreas do conhecimento, das artes às chamadas 

"ciências exactas", e, como tal, o seu espectro é muito alargado. Interessa pois considerar para a 

definição do enquadramento teórico desta investigação não as informações respeitantes às 

diversas áreas do conhecimento em si, que aliás não caberiam num estudo desta natureza, mas 

sim os desenvolvimentos que foram efectuados na direcção desta pesquisa, no sentido de 

utilizar especificidades de vários campos para melhor compreender o fenómeno cromático. A 

                                                
4 A pesquisa do espaço, da luz, da alegria, da serenidade, convida-nos a apelar à cor, filha da luz - tradução livre do autor. 
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importância das várias referências para este trabalho não se mede pela sua actualidade, uma vez 

que, por exemplo, as considerações veiculadas pelos modelos da compreensão dos fenómenos 

ópticos da antiguidade clássica e do mundo árabe até à Idade Média são indiciadores de uma 

compreensão holística que por vezes sentimos lacuna em algumas abordagens muito mais 

recentes, do sec.XIX ou mesmo do sec.XX. Estas, por vezes, enveredaram pelo excessivo 

isolamento de uma linha de investigação, numa contínua compartimentação e especialização do 

conhecimento. De acordo com esta ideia, Merleau-Ponty (1993) reclama uma aproximação da 

ciência à compreensão do mundo pela sensação, em detrimento das abordagens cegas baseadas 

em conceitos de natureza (concepts of nature) por vezes suportados por filosofias idealistas.  

Scientific thinking, a thinking which looks on from above, and thinks of the object-in-general, 

must return to the "there is" which precedes it; to the site, the soil of the sensible and humanly 

modified world such as it is in our lives and for our bodies 5 (Merleau-Ponty 1993:122). 

O ramo do conhecimento clássico que dava pelo nome de Óptica, sobre a qual se debruçaram as 

mentes mais brilhantes do nosso passado, e na qual se reconhecia grande parte das interrogações 

aqui expressas, era unificadora do ponto de vista epistemológico, sendo-lhe atribuída a 

importância de chave que poderia desvendar e revelar os mais importantes segredos da Natureza 

(Lindberg 1976: ix). Matérias abordadas neste estudo e importantes para o seu enquadramento, 

hoje dispersas em vários ramos especializados do conhecimento como a Filosofia, Psicologia, 

Fisiologia, Neurologia ou Física, eram equacionadas em conjunto na procura de uma solução 

holística. É neste sentido que dizemos que para os nossos objectivos as teorias então enunciadas 

estão por vezes mais próximas da abordagem da nossa linha de investigação. Exemplo do que 

referimos é o grande debate existente ao longo de muitos séculos, muitas vezes injustamente 

reduzido à polarização entre os modelos clássicos de intramissão (explicação da percepção 

visual com base no sentido objecto/observador) e extramissão (explicação da percepção visual 

com base no sentido observador/objecto) ou ainda à defesa das escolas Aristotélica, Galénica ou 

Euclidiana. Quem atentar nas descrições, argumentos e tentativas de explicação de todos eles 
                                                
5 O pensamento científico, um pensamento que observa de cima, e pensa no objecto-em-geral, deve voltar ao "existe" que o 
precede; ao local, ao terreno do mundo sensível e humanamente modificado tal como existe nas nossas vidas e para os nossos 
corpos. Tradução livre do autor.  

Nota: a expressão there is foi traduzida por existe, no sentido de está ali, baseando-nos também no campo da Lógica em que 
esta expressão é um quantificador existencial, podendo assumir a forma de there exists em Inglês. 
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encontrará matéria muito mais rica, e até operacional do ponto de vista da sua actualidade, do 

que se tentarmos apenas "arrumá-los" em facções ou "escolas".  

Podemos dizer, não esquecendo a importância do antigo Egipto na utilização da cor e da luz 

numa perspectiva simbólica e cósmica, que os modelos integrados iniciais de explicação do 

fenómeno visual perceptivo remontam à Antiguidade Clássica e desenvolvem-se no teatro 

mediterrânico acompanhando os grandes períodos da sua evolução cultural e científica desde a 

expansão grega e a independência das suas colónias, o império romano, o mundo árabe, e 

depois da Idade Média, a Europa Ocidental. Na transversalidade do enquadramento teórico 

deste estudo são preciosas as teorias dos atomistas Leucippus, Democritus e Lucretius que 

acreditavam que as imagens (eidola) de natureza corpuscular provinham continuamente dos 

objectos deixando a sua impressão no olho humano através de um filme (simulacra segundo 

Epicurus), no fundo mais como um sentido de tacto. Não esqueçamos que a condição 

primordial de visibilidade dos corpos (não emissores) é a reflexão, logo, sabemos hoje que para 

existir percepção visual é necessário a captação de energia através do olho humano, o que 

aproxima esta teoria de nós. Aristóteles seguiu e desenvolveu a teoria atomista focando a sua 

atenção para o meio diáfano entre o observador e o objecto observado. Este pressuposto 

fenomenológico perceptivo de Aristóteles é desenvolvido por Durão (2009) que referindo-se ao 

acto diáfono que estimula a percepção da cor afirma que é entre o nosso corpo e o objecto que 

vemos que reside o mistério da cor6. A pesquisa de Aristóteles é muito importante para nós 

porque o leva a definir as condições de observação, fundamentais para este estudo, e os 

conceitos de transparência, luz, cor e os seus respectivos papéis na visão e percepção. Podemos 

talvez afirmar que com Aristóteles pela primeira vez a cor é tratada como objecto de 

investigação per se assumindo uma importância vital no processo da visão. A relação entre luz e 

cor tem para ele uma hierarquia definida e precisa: a primeira condição para o acto da 

visibilidade é a existência de um meio transparente tornado activo pela presença da luz, ou seja, 

sem a presença de luz não estão reunidas as condições de visibilidade. Este meio transparente é 

alterado pela presença da cor, que o movimenta, e que sendo contínuo vai actuar sobre o órgão 

do sentido - a visão. A cor (chroma) é definida por Aristóteles como aquilo que está sobreposto 

                                                
6 " between our body and the object seen lies the mystery of colour" - no original. 
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(envolve) à superfície dos objectos visíveis e que tem a capacidade de mover, ou seja, de 

produzir alterações qualitativas no meio diáfano transparente. Esta noção de 

movimento/alteração que gera a percepção é bastante actual, sendo também referida pelos 

psicólogos, neurologistas e teóricos das teorias de percepção/cognição como Gibson (1996), 

Davidoff (1991) ou Bateson (1987). A teoria platónica da visão atribuía também como génese 

da percepção visual dos objectos um movimento, neste caso um encontro de movimentos entre 

o observador e o objecto observado: um raio de luz ou fogo partia do olho humano unindo-se 

(coalescendo) com a luz do meio exterior formando a imagem do objecto observado ao 

encontrar a efluência, ou emanação não visível, dele proveniente. O movimento como génese da 

percepção existe também nos Estóicos que tal como Aristóteles e Platão focalizam a sua 

atenção para o meio entre o objecto e o corpo humano, entendendo que é aí que se produz esse 

movimento, a transformação que permite a percepção, embora para eles o processo se inicie no 

lugar da consciência (hegemonikon) que ao fazer mover uma massa de ar e fogo para o olho 

(pneuma óptico) produzia uma agitação no ar contíguo que iluminado pela luz do sol contactava 

com o objecto da visão e assim permitia "vê-lo". A ideia de que o movimento ou variação do 

campo perceptivo visual produz a percepção da cor é aqui mais uma vez expressa, coincidindo 

com as correntes modernas da percepção. No entanto aqui é determinante o princípio de que é 

no observador que existe primeiro um esforço sensorial que determina o início do processo da 

percepção do objecto da visão. Este princípio sistematizado depois por Galeno, médico e 

filósofo romano de origem grega, que viveu no sec.II da nossa era onde hoje é a Turquia, 

tornou-se na alternativa de explicação por extramissão (sentido observador/objecto) formando 

escola contra a visão por intramissão (sentido objecto/observador) também chamada escola 

Aristotélica. A interpretação Galenista é também muito interessante, levantando também 

questões debatidas actualmente, nomeadamente na questão do estabelecimento de dois 

momentos na percepção: percepção e cognição. Embora possamos estar sensorialmente atentos, 

mas não conscientes dessa atenção, a todos os estímulos sensoriais que recebemos, só alguns 

são interpretados pelo cérebro com recurso a experiências anteriores e a outros mecanismos de 

descodificação. Ou seja, precisamos de dirigir e estimular a nossa atenção para conhecermos 

determinado objecto. Neste sentido, o processo, a vontade da percepção, parte de nós. 

Para a centralização da percepção visual no ser humano foi determinante o trabalho de Euclides 
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e Ptolomeu, matemáticos que sistematizaram pela primeira vez nas suas "Ópticas" as regras da 

geometrização e das leis matemáticas aplicadas à visão, colocando ênfase na origem dos raios 

da visão no olho humano e na sua divergência cónica. Estes trabalhos estiveram mais tarde na 

origem da perspectiva renascentista (fig.1) e do ocularcentrismo, ou seja, da focalização do acto 

do conhecimento no sentido da visão (até na sua metáfora mais comum conotando o saber com 

o ver) em detrimento de todos os outros, situação que perdura até aos nossos dias como é 

afirmado por Juhani Pallasmaa no seu The Eyes of the Skin (Pallasmaa 2005).  

 
Fig. 1: O olhar como origem da percepção. 

Albrecht Dürer ilustrou o método da perspectiva com foco no olho do observador, medida de todas as coisas, com 
esta gravura publicada em 1538. 

Imagem disponível em http://www.the-athenaeum.org/art/by_artist.php?Artist_ID=319. [Acedido em: 13.07.2011]. 

Do que conhecemos, a obra de Ptolomeu foi mais abrangente na análise do fenómeno 

cromático, e dessa forma mais interessante para os objectivos deste estudo, embora nos falte 

uma parte preciosa da sua obra7, relacionando as observações matemáticas e geométricas com 

os aspectos físicos, fisiológicos e psicológicos. A cor para Ptolomeu era uma propriedade 

inerente dos objectos, uma qualidade que produzia uma modificação (passio) no cone visual, 

                                                
7 O primeiro livro da sua Óptica não chegou até nós e o conjunto da restante obra neste domínio chegou-nos através de uma 
tradução considerada incoerente elaborada nos finais do sec.XII pelo Almirante Eugenius de Palermo, do reino da Sicília, a 
partir de um texto em Árabe, uma vez que o original grego é até hoje desconhecido. 
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sempre dependente da luz para a sua visibilidade. Mas a cor assume para Ptolomeu um aspecto 

perceptivo que nos parece inovador: é considerado o próprio objecto da visão: é através dos 

padrões da cor e do seu efeito na radiação visual que outras características dos corpos (a forma, 

por exemplo) são percepcionadas (Lindberg 1976). Esta é uma asserção importantíssima para 

nós que colocamos no título deste nosso estudo "A Cor como Forma do Espaço"8. Enquanto a 

Óptica de Euclides sistematizou geometricamente as regras da interpretação espacial através de 

um processo de abstracção mental, com base na representação dos objectos definidos pelos seus 

limites ou contornos, a Óptica de Ptolomeu estipulava desde o seu início que o que vemos é 

produto da alma, da luz e da cor (Carlevaris 2003:18), introduzindo a importância emocional e 

sensorial no processo9.  

A cultura árabe que ocupou grande espaço do Mediterrâneo após a queda das grandes culturas 

clássicas continuou e desenvolveu o trabalho dos grandes pensadores da antiguidade e permitiu 

em grande parte a continuidade do saber até à Idade Média, até pela cópia e tradução 

sistemática das suas obras mais importantes. Queremos aqui referir dois nomes pelo seu relevo 

e importância para este trabalho: Al Kindi e Alhazen. 

Al Kindi10 considerava que tudo o que existe fisicamente no mundo emite raios em todas as 

direcções, constituindo uma rede em que tudo actua sobre tudo. Esta visão holística  aplicava-se 

desde os astros celestiais até ao nosso corpo, aos objectos que o rodeavam, e até aos 

pensamentos da nossa mente. Especialmente importante para o nosso trabalho é a asserção de 

que de acordo com este princípio, a cor dos objectos também afecta os outros que a rodeiam 

(cor reflectida). 

Para o enquadramento teórico deste estudo, até numa perspectiva de abordagem epistemológica, 

                                                
8 No artigo de Carlevaris La Prospectiva Nell´Optica Antica: Il Contributo di Tolomeu é referido o papel fundamental da Óptica 
de Ptolomeu, redigida no início do segundo século da nossa era, na compreensão e sistematização da realidade entendida como 
produto dos sentidos (Carlevaris 2003). 
9 A importância da Óptica de Ptolomeu seria concerteza muito maior se o seu primeiro volume tivesse conseguido chegar até 
nós, uma vez que se supõe que abordaria aspectos da percepção. Mark Smith (Smith 1998) afirma no seu estudo The 
Physiological and Psychological Grounds of Ptolemy’s Visual Theory que esta obra tem sido interpretada de uma forma muito 
restritiva, não se lhe atribuindo o relevo que deveria ter. Este autor afirma que o principal objectivo da Óptica de Ptolomeu seria 
o de estabelecer uma Teoria da Percepção Visual.  
10 Al Kindi viveu no sec. IX na Pérsia, na área correspondente hoje ao Iraque e é um nome maior na história do pensamento e 
principalmente da sua divulgação, tendo escrito cerca de 260 livros, na maior parte traduções de textos Gregos que assim 
entraram na cultura Islâmica e chegaram até aos nossos dias. 
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Alhazen11 foi extremamente importante porque teve a perspicácia de ultrapassar a discussão 

entre as escolas Aristotélica e Galénica ou Euclidiana em que se envolveram os seus 

antecessores durante muitos séculos, estabelecendo pela primeira vez uma visão integrada das 

teorias até aí existentes, incorporando elementos das anteriores tradições  matemáticas, médicas, 

e físicas criando uma teoria única englobadora de todas elas. O seu trabalho De Aespectibus foi 

o principal veículo de conhecimento nesta matéria durante muitos séculos, considerando 

Lindberg (1976) que esteve na origem da teoria da imagem retinal de Kepler no sec. XVII.  

A Luz e a Cor encontram-se em Alhazen unidos como em nenhuma outra teoria até então. No 

De Aspectibus diz que: "...it is the form of light and colour that is transmitted from the visible 

object to the eye, where it endows the glacial humour with the qualities of the visible object"12 

(Lindberg 1976: 79). Ptolomeu e Euclides defendem na sua teoria da visão que o olho envia 

raios visuais aos objectos ao contrário de Alhazen que nos diz que é no objecto que têm origem 

esses raios. Estas abordagens ajudam a compreender e estabelecem uma poderosa ponte de 

conhecimento de quase um milhar de anos, com a teoria expressa por António Damásio no seu 

Sentimento de Si (Damásio 2000) em que este estipula que existe uma causa exterior que está na 

génese da emoção no processo da percepção, mas que existe uma preparação e adaptação do 

nosso corpo a cada objecto que é percepcionado. Ou seja, esta asserção unifica as posições de 

Alhazen e de Ptolomeu e Euclides ao afirmar que existe uma causa exterior a nós no acto da 

percepção mas que é preciso que o nosso corpo se adapte e se prepare para a receber, é uma 

acção biunívoca entre o nosso corpo e o exterior. 

No entanto, continua em aberto a grande interrogação sobre a forma como as imagens provêm 

da actividade neuronal. Damásio refere a este respeito que não existe qualquer mistério no que 

diz respeito à proveniência das imagens: as imagens provêem da actividade de cérebros e esses 

cérebros fazem parte de organismos vivos que interagem com ambientes físicos, biológicos e 

sociais (Damásio 2000: 367).  Mas o modo como um padrão neural se torna uma imagem é um 

                                                
11 Alhazen viveu na Pérsia, em Espanha e no Egipto, no sec.X/XI, e tem uma extraordinária importância, continuando o trabalho 
dos cientistas e filósofos árabes que constituiram como um farol na continuidade do conhecimento nestes séculos. É 
considerado percursor da moderna Óptica influenciando Leonardo da Vinci e principalmente Kepler que deu continuidade 
directa aos seus estudos. 
12 " ...é a forma da luz e da cor que é transmitida a partir do objecto visível até ao olho, onde dota o humor vítreo com as 
qualidades do objecto visível."- Tradução livre do autor. 
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problema que a neurobiologia ainda não resolveu, afirma ainda este autor. Provavelmente a 

resposta não se encontra na neurobiologia ou não só nesta especialidade, mas sim no 

cruzamento com muitas outras áreas do conhecimento.  

Esta atitude de interdisciplinaridade entre vários autores e vários campos da ciência continua a 

ser quanto a nós uma das características constantes da inovação do conhecimento ao longo da 

história, embora não seja muitas vezes assim considerada por aqueles que se dedicam ao 

aprofundamento apenas de um dos seus ramos. O esforço holístico de Alhazen não foi, por 

exemplo, grandemente reconhecido pelos pensadores ocidentais que se lhe seguiram. Foi Kepler 

no sec.XVII, seu leitor e admirador, que partindo da observação cósmica e das suas leis de 

visibilidade, aplica ao olho humano os conhecimentos de refracção observáveis nas lentes com 

que via o universo distante. E mais uma vez se prova que através da transversalidade o 

conhecimento progride, desta vez com a teoria da imagem retinal que ficará na memória de 

gerações - a imagem da realidade projectada de forma invertida no fundo da retina como numa 

camera obscura (fig.2).  

 
Fig. 2: A Camera Obscura. 

Uma das mais famosas representações do olho humano como camera obscura é a que consta da obra de René 
Descartes La Dioptrique publicada em 1637.  
Disponível em : http://www.lumen.nu/rekveld/wp/?p=352 [Acedido em: 20.07.2011]. 

No entanto o processo da percepção não era aqui equacionado, uma vez que Kepler, também de 
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acordo com as suas profundas convicções religiosas, considerava que mais tarde essa imagem 

era corrigida nas profundezas do cérebro devido à actividade da Alma. A moderna Óptica 

começa com Kepler como muitos argumentam, mas também podemos considerar que a visão 

holística do fenómeno da percepção visual acabará também aqui. Para estudarmos os 

fenómenos que também nos interessam, do foro dos mecanismos da percepção por exemplo, 

teremos a partir daqui de alargar a nossa visão e a nossa pesquisa a outras "especializações" do 

conhecimento, desde a Psicologia à Arte. Aliás, esta especialização do conhecimento suscitou 

verdadeiras batalhas no sec.XIX entre os seguidores das explicações dos fenómenos da luz e da 

cor através da física e da ciência óptica, apoiados na Opticks de Newton publicada em 1704 

(Newton 2003), e dos seguidores da explicação com base na percepção da cor e na sua 

subjectividade apoiados na obra de Goethe Zür Farbenlehre (Teoria das Cores) publicada em 

1810 (Goethe 1988). Consideramos que ambos os trabalhos são importantes para o 

enquadramento desta investigação e de alguma forma complementares para a compreensão total 

do fenómeno cromático desde as leis físicas da propagação, reflexão e refracção da luz e da sua 

decomposição prismática, como a forma como observamos e captamos a cor através dos 

mecanismos sensoriais. Não muito depois do livro de Goethe, em 1865, Lewis Carroll 

publicava Alice's Adventures in Wonderland  e em 1871 Through the Looking-Glass, and What 

Alice Found There. Fazendo uma analogia com esta fantástica obra criativa podemos afirmar 

que tal como o espelho de Alice constitui a chave e a passagem entre (e para) dois mundos 

paralelos, penso que também o prisma assume no fenómeno cromático um papel idêntico, no 

sentido também em que Jorge Luís Borges o assume como simbologia da duplicação ou 

duplicidade (Fig.3). Os dois mundos de um e do outro lado do prisma são o de Newton e o de 

Goethe: Newton olha para o prisma do lado da luz acompanhando e descrevendo o seu caminho 

à medida que passa por meios diferentes e se refracta (à esquerda na imagem); Goethe por seu 

lado, encosta literalmente o seu olho ao outro lado do prisma e vê o mundo através dele, 

observando a luz orlar os objectos de cores magníficas, reservando ao ser humano a sua 

interpretação (à direita na imagem).  

Mas esses dois mundos, são de facto um só: muitos dos defensores de Newton esqueceram que 

ele próprio estabelece no seu trabalho que a luz tem em si um poder ou disposição que desperta 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  25 

em nós a sensação desta ou daquela cor13 (Newton 2003:124) e que por outro lado Goethe não 

nega as conclusões de Newton, embora as considere parciais na explicação do fenómeno, 

considerando que a teoria das cores sofreu um retardamento no seu progresso ao tentar ser 

explicada unicamente pela óptica e pela matemática. 

 
Fig. 3: Newton e Goethe: os dois lados da realidade. 

Alice vê o que se passa do outro lado do espelho. Assim são os mundos de Newton e Goethe, de um e do outro 
lado do Prisma. 

Ilustração do autor baseada na gravura de Tenniel, J. Through de Looking Glass and What Alice Found There  
Disponível em : http://aliceinwonderland.wikia.com/wiki/Through_the_Looking_Glass,_and_What_Alice_Found_ 
There [Acedido em: 15.04.2011]. 

A obra de Goethe teve no entanto para o desenvolvimento desta investigação uma maior 

influencia, não só porque versa sobre a maneira como sentimos a cor, dando grande ênfase à 

trilogia objecto/luz/observador mas também pela sua fundamentação na abordagem mais 

holística da disciplina da Óptica clássica de Aristóteles, a que já referimos, da qual se aproxima 

pela sua explicação das circunstâncias do meio de observação e do papel da luz na percepção. 
                                                
13 For the Rays to speak properly are not coloured. In them there is nothing else than a certain Power and Disposition to stir 
up a Sensation of this or that Colour - no original. 
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Esta abordagem de Goethe teve ainda uma enorme influência noutros trabalhos ligados à 

Pintura e à Psicologia que são para nós determinantes como por exemplo os de Turner, 

Delacroix, nos Impressionistas, em Itten, em Kandinsky, nos psicólogos da Gestatlt (Teoria da 

Forma) e em Wittgenstein onde, neste último, encontramos muitos pontos de contacto na sua 

obra Bemerkungen über die Farben - Anotações Sobre as Cores (Wittgenstein 1977). Embora 

os detractores de Goethe o acusassem de falta de rigor científico, as suas observações relativas 

aos efeitos de permanência da cor após a sua percepção (fenómeno de contraste sucessivo) 

anteciparam a teoria das cores opostas de Ewald Hering, apresentada nos finais do sec.XIX, e 

que ainda hoje é considerada uma hipótese válida na explicação fisiológica do mecanismo da 

visão da cor (complementando a explicação tri-cromática de Thomas Young e Hermann von 

Helmholtz). Aliás na discussão das teorias de Hering versus Young/Helmholtz temos outro 

exemplo em que o conhecimento progride em debate e refutações de conhecimentos específicos 

que se crêem antagónicos e depois se complementam e são úteis através de uma visão mais 

abrangente. 

A Pintura e os Pintores que, como já referi se reconhecem nos pressupostos de Goethe, têm na 

sua "forma de ver", ou interpretação estética da nossa envolvente e das imagens que nos 

rodeiam, uma grande importância no enquadramento deste estudo. É através da Pintura e da 

actuação e pensamento dos Pintores que mais facilmente chegamos à compreensão da 

importância que a cor tem na nossa relação com o mundo, como "vemos" através dela, como 

nos emociona, como faz acordar em nós memórias profundas e transmitir a sublimação do 

visível. Stern (1984) no seu livro How to See Color and Paint It estabelece um conjunto de 

procedimentos para analisar as cores que realmente vemos e não as que pensamos que estamos 

a ver, ou seja, para que o nosso cérebro não condicione essa percepção, porque segundo afirma: 

the mind stands in the way you see 14 (Stern 1984: 9). Procura-se desta forma analisar as cores 

da percepção no momento da sua observação.  

O processo para a análise de cor descrito neste livro, com o auxílio de um cartão acromático no 

qual é aberto um pequeno orifício, permite uma leitura das superfícies observadas retirando-as 

do seu contexto e tornou-se um instrumento que nos acompanha sempre em trabalho de campo.  

                                                
14 A mente interpõe-se na maneira como vês - Tradução livre do autor 
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O Pintor tem por necessidade que ver através da cor, pois é através dela que nos faz ver a sua 

interpretação do real (racional e emocional) quando a aplica num suporte. É portanto nos 

Pintores que buscámos a compreensão da cor como forma do espaço, e até na compreensão da 

sua variação no tempo, como em Monet, por exemplo ou em Giorgio de Chirico que utiliza a 

cor para nos interrogar sobre a própria realidade espácio-temporal. Monet entende a importância 

da variação da cor ao longo do dia, e pinta obsessivamente várias telas com o mesmo motivo 

mas em dias e horas diferentes, com diferentes condições de luz (os seus molhos de feno, as 

diferentes vistas da Catedral de Ruão, etc.). Foi a partir desta ideia que procurámos neste estudo 

registar as cores percepcionadas das mesmas superfícies em horas diferentes, com incidência 

solar directa e em sombra, como iremos ver. Falamos portanto da variação da cor definida no 

tempo. 

Teremos aqui que referenciar também de forma especial Leonardo da Vinci pela importância 

que deu à presença da luz e da sombra, e na forma como estas modificam a percepção da cor, 

consubstanciado no seu conceito de chiaroscuro como factor essencial da percepção e da 

representação da realidade visual. Leonardo Da Vinci é ainda importante não só através da sua 

actuação como Pintor mas também pela sua herança escrita, principalmente no seu Trattato 

della Pittura15 (Da Vinci 1998), que permitiu a disseminação destes princípios.  

Mas para que Delacroix diga que poderá pintar a pele de Vénus com um pincel molhado em 

simples lama, desde que lhe permitam rodear essa cor da cor que ele quiser, ou para que Turner 

pinte o que vê, como vê, arriscando, principalmente nas suas aguarelas, uma explosão de cores 

normalmente não associadas à representação da realidade em paisagens, ou ainda para que os 

impressionistas e Matisse sintam pela cor, teremos que compreender o trabalho duma figura 

maior do estudo do fenómeno cromático: o químico francês Michel Eugène Chevreul. O tratado 

de Chevreul (1987) De la Loi du Contraste Simultané des Couleurs escrito em 1839 é ainda 

hoje um documento fundamental para o estudo da cor vista de uma forma fenomenológica, e 

como tal uma das referências para este trabalho. As cores são aqui entendidas não como 

elementos singulares mas sendo sempre vistas como resultado da sua relação com outras que 

lhe estão próximas, definindo várias harmonias por analogia ou contraste entre elas. Esta 

                                                
15 Publicado pela primeira vez em  Paris no ano de 1651 por Jacques Langlois, 132 anos após a sua morte. 
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abordagem teve directa influência também no postulado do ensino da cor na Bauhaus através da 

investigação e publicação dos trabalhos dos seus mestres, nomeadamente em Joseph Albers 

com o seu Interaction of Color (Albers 1975) e Johannes Itten com o The Art of Color (Itten 

2002) que durante anos foi a principal referência das escolas de Design e Arquitectura para esta 

área de estudo. Se a primeira foi importante para a nossa investigação pela sua importância 

experimental no estudo da variação da percepção da cor de acordo com a sua envolvente, 

explorando o fenómeno de contraste simultâneo, a segunda tocou-nos pela síntese de 

conhecimentos envolvendo as influências directas de Goethe e Chevreul e pelos exemplos de 

aplicação transdisciplinar. 

Uma das questões fundamentais que unifica grande parte da rede teórica que sustenta este 

trabalho é a variação, mais especificamente a variação da cor, e é neste conceito que 

introduzimos o tempo como definidor da forma do espaço.  

A percepção assenta sobre a diferença como nos diz Bateson (1987). Construindo sobre esta 

asserção, podemos dizer que a percepção da cor, tal como qualquer outro acto de percepção, 

também assenta na diferença, ou variação. Bateson inclui-se numa linha de pensamento do 

comportamento humano que foi posteriormente apelidada de "ecologista" pela inter-relação e 

dependência dos vários sistemas e subsistemas dos seres vivos, com especial relevância para o 

ser humano, e entre eles e a sua envolvente natural, ao contrário de outras teorias em voga desde 

o Renascimento que separavam a mente ou pensamento do corpo. Para esta perspectiva 

articulada é fundamental também o trabalho de Gibson (1986) que também define a variação 

como factor principal da percepção visual, colocando o acto de percepção fora dos esquemas 

tradicionais da escola da Gestalt , ou seja, fora do laboratório, definindo-o como uma tarefa que 

executamos com o nosso corpo em movimento, com a nossa cabeça em movimento sobre os 

nossos ombros, com os nossos olhos em movimento na nossa cabeça. E tudo isto integrado e 

inter-relacionado com uma envolvente em constante variação. Esta ideia de percepção integrada 

e em movimento está contida na abordagem do presente trabalho, motivando toda a pesquisa 

que fizemos relacionada com o estudo das suas variáveis no acto da observação da cor. 

A variação, pela sua importância na evolução do próprio pensamento humano, pela forma como 

permite equacionar, seleccionar e classificar a nossa envolvente, transformou-se num factor de 
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relevância estética, como afirma o psicólogo Humphrey (1980) no texto Natural Aesthetics 

integrado na importante colectânea Architecture for People editada por Byron Mikellides. Neste 

texto Humphrey, apoiando-se no exemplo da rima poética, define a relação entre os elementos e 

a sua variação dentro de determinados parâmetros como um princípio de harmonia estética. Este 

conceito de variação tem para esta investigação uma grande relevância, uma vez que permite 

enquadrar a variação das cores pela luz como um factor estético. Como já antes referimos, a 

transversalidade destas abordagens actuais vem continuar a perspectiva holística clássica, antes 

da divisão e compartimentação do conhecimento. Lembramos que Aristóteles (2001)  no De 

Anima  define já a sensação como uma espécie de alteração ou movimento! 

Queremos ainda destacar alguns trabalhos importantes no enquadramento teórico deste estudo 

pela transdisciplinaridade da sua abordagem na área do fenómeno cromático como os de Faber 

Birren e Frank Mahnke. A obra Colour, Environment, and Human Response  de Mahnke (1996) 

aborda matérias tão díspares mas concorrentes para a sua compreensão como a psicologia, a 

fisiologia, a harmonia cromática ou os efeitos biológicos da luz no corpo humano. Este trabalho 

vem desenvolver a abordagem de Birren (1978) estabelecida na sua obra Color and Human 

Response. Determinante para o suporte teórico deste trabalho foi também a abordagem de 

grande relevo intelectual de Maria João Durão a esta matéria que estudamos, pela sua abertura e 

abrangência disciplinar do qual relevamos por exemplo a abordagem fenomenológica da 

representação tridimensional no artigo O Olho Pensante: Metáforas da Imaginação (Durão 

2010) ou a importância da cor na definição dos atributos espaciais como consta da sua tese de 

Doutoramento Colour and Space: An Analysis of the Relationships between Colour Meaning 

Expression and the Perception of Space (Durão 2000). 

A ideia de uma abordagem fenomenológica relativamente à aplicação das cores em 

Arquitectura teve também como referência o livro de Anter (2000) What Colour is the Red 

House onde se investiga a diferença (variação) da percepção das cores com diversos factores de 

observação, nomeadamente com a distância da sua percepção. O trabalho Dimensional Color de 

Swirnoff (1986) é o desenvolvimento e a aplicação no espaço tridimensional dos pressupostos 

dos estudos de Josef Albers, de quem foi aluna, na procura da sistematização das questões da 

variação de leitura da cor relacionando a superfície com a incidência da luz, e por isso de 
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especial relevância.  

O trabalho de Fernando Moreira da Silva, que corresponde à sua Tese de Doutoramento, 

Colour/Space: Its Quality Management in Architecture. The Colour/Space Unity as an Unity of 

Visual Communication  (Silva 1999) é também importante para o nosso estudo, com o qual 

partilha muitos pontos de comum reflexão, estabelecendo nomeadamente uma relação directa 

entre cor e espaço como uma unidade de comunicação (colour/space) e promovendo a 

integração da cor em Arquitectura desde os primeiros passos da sua metodologia projectual. 

Na investigação e aplicação dos pressupostos deste estudo na concretização de Estudos de Cor 

em Arquitectura, quer integrado no projecto, em obra nova, quer em situações de reabilitação 

foram referências os trabalhos de Gordon Cullen - A Paisagem Urbana (Cullen 1983) -  e de 

Kevin Lynch -  A Imagem da Cidade (Lynch 1982). Estes livros estabeleceram pela primeira 

vez um corpo de informações sobre a leitura e utilização da cidade, dos seus edifícios e 

monumentos, e dos seus espaços públicos, do ponto de vista fenomenológico, simbólico e 

funcional com aplicação universal. Os princípios aqui estabelecidos foram de grande 

importância para os Estudos de Cor efectuados e para o seu enquadramento teórico, 

nomeadamente os que se referem à definição e leitura dos principais elementos do espaço 

urbano como as vias, os limites, os cruzamentos, os elementos marcantes, as inter-relações de 

elementos, a qualidade da forma, o sentido do todo e a orientação espacial, uma vez que a cor é 

uma poderosa ferramenta para os enfatizar ou diluir na sua envolvente.  

Numa relação que nos parece óbvia com o livro de Cullen (1983) que possui o título original 

Townscape, Lancaster (1996) escreve o seu Colourscape propondo este termo para designar a 

leitura fenomenológica do exterior da arquitectura e para a maneira como a cor de um edifício 

se contextualiza na sua envolvente. Este livro define uma atitude de leitura perceptiva do espaço 

urbano e do papel que a cor pode ter nele, mas para além dos conceitos que expõe teoricamente 

propõe também uma estratégia de intervenção com fases bem definidas desde o levantamento 

do local a intervencionar à implementação e gestão do Estudo de Cor. Estes aspectos práticos 

foram fundamentais para o desenvolvimento da nossa própria metodologia, incluída no presente 

trabalho, sendo também muito importante para esse objectivo a experiência e o trabalho bem 

documentado de um dos pioneiros deste tipo de estudos, Jean-Philippe Lenclos, que aliás tem 
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espaço relevante no livro de Lancaster (1996). A cor como característica de um lugar, na soma 

das suas componentes naturais como a vegetação, a cor da terra ou a proximidade da água e das 

suas estruturas artificiais criadas pelo homem para o seu conforto, como os edifícios onde vive e 

trabalha, é a génese do trabalho de Lenclos que estabelece também uma metodologia para a 

elaboração de Estudos de Cor, com grande ênfase no processo da análise cromática (Lenclos & 

Lenclos 1999). O termo que criou - Geografia da Cor - é bem representativo do seu trabalho e 

passou a ser um conceito utilizado por todos aqueles que trabalham na aplicação da cor à 

Arquitectura e ao Espaço Urbano.  

Na equação dos parâmetros e objectivos do ambiente cromático no Estudo de Cor queremos 

relevar também a ideia de Frank Mahnke de estabelecer um perfil (Polarity Profile) que através 

de conceitos contrários permite definir as características dos ambientes a criar (Mahnke 1996). 

Esta ideia de estabelecer sensações fortes e contrárias entre si para determinar o tipo de 

ambiente a criar teve para nós reflexo na interpretação dos textos de António Damásio quando 

este afirma existirem seis emoções ditas primárias ou universais: alegria, tristeza, medo, cólera, 

surpresa e aversão. Existem também segundo o mesmo autor aquilo a que chama de emoções de 

fundo, como o mal-estar, o bem-estar, a calma, ou a tensão (Damásio 2000:72). Estas ideias 

ajudaram-nos a questionar continuamente as razões fundamentais da aplicação da cor a cada 

ambiente específico em fase de projecto e, não menos importante, a questionarmo-nos sobre a 

sua eficácia e resultado após a sua execução.  

Para a nossa abordagem e metodologia é fundamental a inclusão do Estudo de Cor no âmago 

das decisões do Projecto de Arquitectura, e para tal, foi para nós importante o trabalho de 

Werner Spillmann (Schindler 2005) que alia a sua acção de ensino e divulgação da importância 

da cor como objecto de estudo integrado no Projecto de Arquitectura a uma prática coerente 

como Color Consultant. O seu Estudo de Cor para a cidade nova de Kirchsteigfeld, Postdam, 

integrado no plano desenvolvido pelo arquitecto Rob Krier e construído de 1995 a 1999 é um 

exemplo notável de como a cor pode integrar e tornar mais eloquentes os objectivos do Projecto 

de Arquitectura e do espaço urbano, e que muito influenciou a nossa prática. 

Na especificidade dos Estudos de Cor em reabilitação urbana, que informa e reflecte parte do 

corpo teórico aqui apresentado, foi especialmente importante a obra de José Aguiar - A Cor e a 
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Cidade Histórica (Aguiar 2005) - pelo enquadramento rigoroso e sistematizado da matéria 

tratada, nomeadamente na criação de bases sólidas do ponto de vista histórico, cultural e 

deontológico para este tipo de projecto. 

Finalmente referenciamos como parte do enquadramento teórico a escolha do sistema de cor 

que apoiou a nossa pesquisa - NCS (Natural Colour System) - pela afinidade que nele existe 

com o nosso estudo relativamente à sua fundamentação teórica, nomeadamente na ênfase 

colocada nos aspectos perceptivos da cor. Todo este sistema é baseado na identificação da cor 

que é percepcionada pelo ser humano e não num modelo laboratorial abstracto em que todas as 

nuances de cor são matematicamente possíveis de existir, traduzindo-se num código de fácil 

compreensão e utilização baseado nas três dimensões fundamentais da cor, que normalmente 

são referidas como Luminosidade ou Valor, Cromatismo ou Saturação e Matiz ou Croma. Este 

sistema tridimensional baseia-se em seis cores fundamentais Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, 

Branco e Preto que correspondem também às principais referências do léxico de nomeação 

cromática. Enquanto o Verde não é considerado como cor fundamental (primária) nos modelos 

de cor com aplicação pictórica directa, uma vez que pode ser obtido através de duas outras 

(Amarelo e Azul), no sistema NCS ela é considerada como referência para a descrição 

cromática: utilizamos Verde para descrever inequivocamente uma percepção cromática e não 

dizemos este casaco é Azul com Amarelo. Aliás esta escolha das seis cores referidas como 

fundamentais não é de todo recente na história da cor. Por exemplo no trabalho Tratado das 

Cores (Sampayo 2001) do português Diogo de Carvalho e Sampayo, impresso em 1788, é já 

referido que estas são as principais porque todas as outras têm com elas alguma afinidade 

(Sampayo 2001:11).  

Da transversalidade de conhecimentos se alimentou pois este trabalho, para conseguir entender 

a cor como forma do espaço definida no tempo e com eles fundamentou uma abordagem que 

aqui terá também aspectos práticos de aplicação, num processo de movimento circular em que 

essa prática reequaciona os pressupostos teóricos que lhe deram origem, numa dinâmica que se 

pretendeu e se pretende contínua. 
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1.3. Objectivos 

Este trabalho pretende relevar a importância do fenómeno cromático como saber transversal a 

diversas áreas do conhecimento e a diversos tempos da história da humanidade, considerando-o 

fundamental para a compreensão e relação entre o ser humano e o seu habitat e fazendo a 

apologia da sua integração na prática profissional e pedagógica no âmbito da Arquitectura, do 

Design e das outras disciplinas artísticas.  

O objectivo fundamental deste trabalho desde o seu início é a sistematização e 

operacionalização dos conceitos teóricos subjacentes ao entendimento fenomenológico e 

estético da importância da cor como génese e estrutura cognitiva da realidade física que nos 

rodeia. As conclusões deste estudo deverão permitir uma melhor compreensão da interpretação 

da realidade física através da percepção da cor nos seus aspectos espaciais e temporais e assim 

propiciar uma mais consciente aplicação deste estudo ao ensino, investigação e prática do 

fenómeno cromático nas suas diversas vertentes.  

Pretendemos para esse reconhecimento estabelecer as variáveis que influenciam a percepção da 

cor na organização visual do espaço, e depois, através delas, conseguir enumerar as categorias 

que permitem encarar a cor como elemento potenciador da qualificação do espaço 

arquitectónico. Pretendemos esclarecer estes conceitos ilustrando-os com exemplos práticos de 

investigação aplicada levados a efeito durante a execução desta tese.  

Com o objectivo de estabelecer as variáveis da observação da cor no acto da percepção 

pretendemos elaborar uma Ficha de Análise Cromática que sirva de referência para todo o 

trabalho de campo relacionado com esta área. Para recolher informações tão importantes como 

a análise da Cor Percepcionada e a sua relação com a respectiva Cor Inerente, ou informações 

relacionadas com os ângulos de incidência da luz ou da direcção da observação face à superfície 

observada, pretendem-se desenvolver e criar dispositivos que possam responder a essas 

solicitações e assim colmatar através deles lacunas que consideramos importantes na definição 

de todos os parâmetros necessários. Destes elementos, relevamos a necessidade de proceder ao 

desenvolvimento de um aparelho de medição psicométrica cujo protótipo foi apresentado na 

dissertação de Mestrado A Interpretação da Realidade como Variação da Cor pela Luz no 

Espaço e no Tempo do autor (Pernão 2005). Este aparelho ao permitir a identificação 
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fenomenológica e a respectiva codificação das características únicas de cada percepção 

cromática em cada momento espácio-temporal será um instrumento importante para a 

compreensão desta vertente do conhecimento. Pela sua importância neste estudo e pelo eventual 

papel que poderá ter na divulgação do fenómeno cromático, tornou-se claro que o 

desenvolvimento do aparelho devia ser considerado por si só como um objectivo.  

É nosso objectivo proceder à Patente do referido Dispositivo de Medição de Cores 

Percepcionadas (DISMECOR) em nome da FAUTL no INPI - Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial. 

Temos ainda como objectivo a obtenção e registo de dados de observação da cor através dos 

instrumentos e processos definidos e a sua análise e síntese, com o objectivo de testar estes 

procedimentos e de eventualmente conseguir deles extrair constantes ou conclusões que possam 

levar a um melhor conhecimento das tendências de variação da Cor Percepcionada em diversas 

condições de observação, como por exemplo: a distâncias diferentes, com superfícies com 

diferentes níveis de brilho e textura, ou em superfícies ao sol e em sombra. 

Quando Paul Valéry diz que o Pintor leva o corpo com ele (Merleau-Ponty 1993: 123) parece-

nos uma excelente imagem para traduzir o que pretendemos com este estudo: que vejamos não a 

cor nas coisas, mas tal como um Pintor, as coisas pela cor, e que daí consigamos enunciar uma 

nova forma de ver, operacionalizando-a no quotidiano do ensino, da investigação e da prática 

profissional. 

1.4. Metodologia 

A primeira parte do presente estudo apoia o seu desenvolvimento numa pesquisa bibliográfica 

incidindo sobre a transversalidade do estudo do fenómeno cromático numa perspectiva 

holística, quer através do tempo, quer através de várias disciplinas do conhecimento, incidindo 

especialmente sobre a informação relevante para o entendimento da cor como comunicação 

entre a matéria física que constitui a nossa envolvente e o pensamento que a define e interpreta: 

a cor como percepção do espaço, e através da sua variação, do tempo.  

Na segunda parte utilizámos uma abordagem taxonómica para o estabelecimento de categorias 

de factores que influenciam a percepção da cor na organização do espaço, ilustradas e 
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esclarecidas por exemplos de aplicação. Pelo mesmo método, e utilizando a conceptualização 

anterior, estabelecemos depois categorias de características que potenciam a qualificação do 

espaço arquitectónico pela utilização da cor, também ilustradas e esclarecidas por exemplos de 

aplicação. 

Na terceira parte deste estudo, a reflexão sobre as condicionantes da percepção da cor no acto 

da sua observação obrigou à criação de instrumentos e processos de medição e registo com 

relevo para a metodologia da investigação e que foram utilizados em trabalho de campo: 

i) A Ficha de Análise Cromática que consubstanciou a reflexão sobre os parâmetros da 

percepção da cor, constituiu a raiz para a necessidade do desenvolvimento e criação de 

processos e instrumentos de medição e análise com o fim de conseguir obter informação sobre 

os parâmetros estabelecidos. Se considerámos por exemplo que o ângulo de incidência da luz 

sobre a superfície que observávamos era importante para a percepção da cor, então teríamos que 

criar ou utilizar um processo ou dispositivo para o medir. Podemos então considerar que  o 

desenvolvimento da Ficha de Análise Cromática, ao tentar elencar todas as condicionantes e 

variáveis da percepção da cor no acto da observação constituiu um instrumento metodológico, 

génese dos processos e instrumentos de medição depois desenvolvidos.  

ii) Desenvolvimento do DISMECOR: Dispositivo de Medição de Cores Percepcionadas que irá 

permitir a leitura das Cores Percepcionadas e estabelecer comparação com as respectivas Cores 

Inerentes obtidas por Colorímetro sobre as superfícies, sendo fundamental para a explicação da 

abordagem efectuada e trazendo um elemento inovador na área do estudo do fenómeno 

cromático.  

iii) Invenção de um Dispositivo de Medição da Relação Geométrica e Geográfica entre 

Observador/ Superfície /Iluminante, que permita estabelecer uma relação precisa entre estes três 

factores que caracterizam o acto da percepção da cor. 

Para além destes processos e dispositivos criados pelo autor especificamente para esta 

investigação e necessários para o registo da informação relevante para os seus objectivos, 

também foram utilizados outros instrumentos rigorosos de medição já existentes para 

complementar as informações julgadas necessárias na caracterização das variáveis da percepção 
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da cor no acto da sua observação como o Colorímetro, o Luxímetro, o Termocolorímetro e o 

GPS. Referimos ainda a utilização do sistema de codificação cromática NCS (Natural Colour 

System) no registo dos resultados (bem como na análise e sistematização posterior da 

informação), assim como dos seus instrumentos de medição e comparação: Amostras de Cor 

NCS (NCS Index 1950 Original) e Escala de Brilho NCS (NCS Gloss Scale). 

Após o trabalho de campo em que foi recolhida toda a informação referente às observações 

efectuadas, foram criados e utilizados os seguintes elementos para a sua análise e obtenção de 

conclusões: 

i) Criação de uma Base de Dados informática contendo as informações da Ficha de Análise 

Cromática com possibilidade de busca e comparação através de todos os seus campos. 

ii) Desenvolvimento de um sistema de representação gráfica para compreensão da variação de 

Cor Inerente/Cor Percepcionada baseado no sistema NCS (Natural Colour System) e que fará 

parte do desenho da própria Ficha de Análise Cromática em formato digital, bem como dos 

Gráficos de Resumo de Variação entre Cor Inerente/Cor Percepcionada. 

iii) Criação de um processo de cruzamento de dados que permita a elaboração de gráficos 

comparativos da variação da cor com o fim de sintetizar informação presente nas Fichas de 

Análise Cromática, objectivando-a para as conclusões pretendidas: as Fichas de Análise de 

Variação de Cor. 

Todos estes processos e dispositivos criados constituíram os instrumentos metodológicos que 

permitiram a obtenção das conclusões estabelecidas no final deste trabalho. 

1.5. Organização da Tese 

O presente trabalho divide-se em quatro partes distintas: uma primeira em que é produzida a 

apresentação e enquadramento teórico do objecto de estudo bem como a justificação da sua 

relevância e necessidade de investigação (capítulos 1 a 3); uma segunda parte em que é descrita 

a investigação sobre a aplicação dos pressupostos e conceitos enunciados quer em 

comunicações e publicações, quer em estudos de cor efectuados durante a execução deste 

trabalho; e uma terceira parte em que são enunciadas, medidas e discutidas as variáveis da 
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percepção da cor no acto da observação, em que se inclui os processos e dispositivos criados, 

onde adquire especial relevo a invenção do aparelho DISMECOR - Dispositivo de Medição de 

Cores Percepcionadas. Finalmente são apresentadas as Conclusões que constituem a quarta e 

última parte do trabalho. 

A primeira parte inicia-se pela apresentação do objecto de estudo (capítulo 1) onde se faz uma 

introdução à abordagem efectuada (ponto 1.1) e um enquadramento teórico em que se 

estabelecem relações de proximidade entre o presente trabalho e o conhecimento da matéria 

numa perspectiva transversal a diversas áreas do conhecimento e tempos históricos (ponto 1.2). 

Segue-se a explanação da abordagem da investigação em que são sistematizados os seus 

objectivos (ponto 1.3), a metodologia utilizada (ponto1.4) e a sua organização (ponto 1.5). De 

seguida são abordados os conceitos subjacentes à abordagem transdisciplinar efectuada 

(capítulo 2) nomeadamente nos seus aspectos estéticos e fenomenológicos (ponto 2.1), físicos 

(ponto 2.2), fisiológicos (ponto 2.3), psicológicos (ponto 2.4), simbólicos e culturais (ponto 

2.5), históricos (ponto 2.6) e finalmente a importância do Léxico da Cor no acto da percepção 

(ponto 2.7). A concluir esta parte será abordada matéria fundamental para a compreensão deste 

estudo e que foi objecto de primeiro estudo na Dissertação de Mestrado do autor (Pernão 2005) 

relativa à importância da cor na percepção do espaço e do tempo (capítulo 3). Aqui serão 

explicados e desenvolvidos os conceitos de Cor Inerente e Cor Aparente ou Percepcionada 

(ponto 3.1), será explicado como se pode entender a cor como forma do espaço (ponto 3.2), a 

sombra como uma cor especial com grande relevância na organização tridimensional da 

percepção visual (ponto 3.3), e como se entende, para os objectivos deste estudo, a variação da 

cor como principal génese de informação no que diz respeito à percepção diacrónica da nossa 

envolvente (ponto 3.4).  

Na segunda parte (capítulo 4) é abordada a aplicação dos pressupostos e conceitos enunciados a 

casos concretos de investigação aplicada produzidos pelo autor ou com a sua colaboração 

durante o período de elaboração desta tese, ilustrando-os e clarificando o seu sentido. 

Começamos por enunciar e explicar a pertinência dos trabalho desenvolvidos que irão ser 

utilizados para ilustrar estes conceitos (ponto 4.1.) e seguidamente enumeramos e explicamos as 

variáveis que entendemos influenciar a percepção da cor na organização do espaço visual 
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(ponto 4.2): cor e contexto, cor e matéria, cor e luz, cor e textura, cor e brilho, cor e dimensão, 

cor e distancia, cor e posição no espaço, cor e tempo. Estas variáveis, características da 

percepção da cor e organizadoras da informação visual, ajudam a definir através da sua 

aplicação objectivos fundamentais na qualificação do espaço arquitectónico tal como é 

exemplificado no ponto 4.3: sensação de conforto, ergonomia, clareza de comunicação, 

adequação psicológica, afirmação estética, identidade, referência e orientação espacial, 

adequação tipológica, morfológica, histórica e cultural, relação interior/exterior, relação espaço/ 

tempo. Esta parte é concluída com a apologia da integração do Estudo de Cor no Projecto de 

Arquitectura e com a apresentação de uma metodologia criada para a abordagem e discussão de 

Estudos de Cor em Arquitectura. 

A terceira parte é dedicada á investigação sobre a medição da Cor Percepcionada e à 

caracterização das circunstâncias que determinam a sua percepção no momento da observação 

(capítulos 5 e 6). Inicia-se com a justificação da necessidade desta caracterização face à 

abordagem do estudo (ponto 5.1), seguindo-se a descrição dos instrumentos e processos de 

medição criados para esta investigação: a Ficha de Análise Cromática (ponto 5.2), os Gráficos 

de Resumo de Variação entre Cor Inerente e Percepcionada (ponto 5.3), as Fichas de Análise de 

Variação da Cor (ponto 5.4), o DISMECOR - Dispositivo de Medição de Cores Percepcionadas 

(ponto 5.5),  o Dispositivo de Medição da Relação Geométrica e Geográfica entre Observador/ 

Superfície /Iluminante (ponto 5.6), e finalmente a descrição de outros instrumentos já existentes 

e que foram utilizados (ponto 5.7).  

A conclusão desta parte faz-se pela apresentação do trabalho de campo efectuado (capítulo 6) 

desde a descrição e quantificação dos registos efectuados (ponto 6.1), à síntese, análise e 

respectivas conclusões parciais da informação neles contida (ponto 6.2) com auxílio de gráficos 

que constituirão anexo ao trabalho. 

A última parte do presente estudo é constituída pelo capítulo 7, que corresponde às Conclusões 

e que se debruçará sobre aspectos relativos às diversas matérias teóricas e práticas apresentadas 

bem como aqueles relativos  ao trabalho de campo efectuado. 

Serão ainda entregues como complemento os seguintes Anexos:  
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Anexo I - Apresentação das Fichas de Análise Cromática onde se registaram todos os dados 

obtidos em trabalho de campo e que constitui a súmula de reflexões sobre os elementos que 

condicionam a percepção da cor no acto da sua observação. 

Anexo II - Apresentação dos Gráficos de Resumo de Variação entre Cor Inerente/ 

Percepcionada em que é efectuada uma síntese gráfica de todas as observações efectuadas 

relativas a cada Cor Inerente e às suas respectivas Cores Percepcionadas, dispostas sobre o 

Círculo Cromático e o Plano de Cor NCS (Natural Colour System). 

Anexo III - Apresentação das Fichas de Análise de Variação da Cor que constituem elementos 

gráficos em que é possível estabelecer comparações entre várias medições efectuadas de acordo 

com os aspectos que se pretendem investigar e com as conclusões que se pretendem retirar. 

Anexo IV - Apresentação do processo de patente entregue no INPI - Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial relativo ao DISMECOR - Dispositivo de Medição de Cores 

Percepcionadas, incluindo a cópia da sua publicação no Boletim da Propriedade Industrial. 
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2. CONCEITOS SUBJACENTES À ABORDAGEM TRANSDISCIPLINAR 

Consideramos pertinente o estabelecimento e discussão de alguns conceitos fundamentais de 

forma a melhor enquadrar e conduzir a compreensão da abordagem deste estudo.  

2.1 Pressupostos Estéticos e Fenomenológicos 

A abordagem deste estudo é eminentemente estética, quer do ponto de vista da sua asserção 

clássica, quer através da sua integração nos conceitos fenomenológicos. A palavra estética tem 

a sua origem na palavra grega aisthetikos que deriva de aisthanesthai significando sentir ou 

perceber pelos sentidos ou pela mente. Uma vez que este estudo se debruça sobre a forma como 

percebemos e sentimos a cor e como podemos utilizar esse conhecimento, é inevitável a 

atribuição de um sentido estético a essa procura. O termo adquiriu posteriormente novos 

sentidos e significados no campo da Filosofia, sendo atribuído a Baumgarten no sec.XVIII a 

utilização desta palavra - estética - em alemão no sentido de uma crítica do gosto, embora Kant 

tenha tentado, sem efeito, o reposicionamento do seu significado como ciência que trataria as 

condições da percepção sensorial. Em qualquer dos sentidos esta é sem dúvida uma 

investigação de vertente estética uma vez que analisa e quantifica a percepção da cor tal como é 

percepcionada, ou seja, sensorialmente, e estabelece princípios para a sua aplicação como 

síntese e resultado estético.  

Sendo este um estudo sobre a aparência das cores das superfícies no campo perceptivo visual e 

sobre a sua importância para a imagem física e mental que delas fazemos, parece-nos imediata a 

necessidade do estudo do fenómeno, palavra decorrente do grego phainomenon que significa 

aparecer, manifestar-se. Do ponto de vista do seu enquadramento na disciplina fenomenológica, 

adquirem especial importância os pressupostos enunciados primeiro por Hegel na sua 

fenomenologia dialéctica, baseada exactamente na exploração dos fenomena, mas 

principalmente no seu desenvolvimento com Husserl, com a sua distinção entre imanência 

(dado intuitivo e interior que deve ser privilegiado) e transcendência (exterior à consciência, 

explicação científica, deslocamento do problema) e que nos diz que o "ver" não pode 
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demonstrar-se: o cego que quer tornar-se vidente não o consegue mediante demonstrações 

científicas; as teorias físicas e fisiológicas das cores não proporcionam nenhuma claridade 

intuitiva do sentido da cor, tal como o tem quem vê (Husserl 2008:23). O aprender deve ser 

produzido pelos sentidos e pela consciência, deve ser transformado intuitivamente em dado, não 

dependendo do que sabemos sobre as coisas. Adquire portanto especial importância o estudo da 

aparência do mundo e, segundo os pressupostos deste trabalho, essa aparência é-nos transmitida 

pela cor. Da mesma forma são importantes os escritos de Merleau-Ponty que na sua última obra 

- O Olho e o Espírito (Merleau-Ponty 2002) - refere a necessidade de uma nova filosofia 

apoiada nos pressupostos fenomenológicos da percepção dando ênfase ao papel que os Pintores 

nela podem ter uma vez que na sua intervenção, quando a visão se faz gesto, eles são capazes de 

fazer falar o espaço e a luz, ou seja , de os interpretar. A questão da importância do visível para 

a compreensão daquilo que não é visível remonta aliás ao tema muitas vezes equacionado pela 

Filosofia e que se pode resumir como espiritualidade, sendo responsável pela grande revolução 

da explicação do universo, do ser humano e da sua transcendência, operada na Antiguidade 

Clássica pelos Gregos, encontrando-se também no âmago dos sistemas religiosos: quando São 

Paulo escreve a sua epístola aos Romanos, tentando explicar como poderiam obter a salvação 

através do Evangelho, explica que o invisível tem que ser compreendido e transmitido pelo 

visível.  

A transmissão do invisível através da imagem é um processo inerente no trabalho dos Pintores e 

a razão da sua importância para este trabalho: ao conseguir produzir em nós memórias ou 

recordações de uma realidade mais ou menos distante, ou emoções que em nós determinadas 

percepções originaram - tudo apenas através de estímulos cromáticos - a Pintura é um contínuo 

e profícuo terreno de aprendizagem sensorial e estética. Hegel na sua obra Estética afirma que o 

Pintor é um mágico: partindo da asserção de que a forma, a distância, os limites, os contornos, 

em suma todas as relações espaciais e diferenças entre os objectos que existem no espaço são 

produzidos na Pintura apenas por cores, Hegel maravilha-se com a possibilidade - e aí reside a 

magia - de existir uma espiritualidade no tratamento da cor que transcende a substância e o 

espírito dos objectos, aproximando-se da esfera da música (Riley 1995). A cor, partindo da 

imitação do visível,  tem a possibilidade de descrever também o invisível. Yves Klein radicaliza 

a apologia da cor como possibilidade de transcendência, em detrimento da linha, do desenho 
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que para ele é uma limitação dessa transcendência: I espoused the cause of pure color, which 

had been invaded by guile, occupied and oppressed in cowardly fashion by line and its 

manifestation: drawing in Art 16 (Temkin 2008b). Esta afirmação determina uma abordagem 

emocional e espiritual, e uma recusa da tradição pictórica académica baseada no desenho, 

embora do ponto de vista da percepção, e de acordo com a nossa direcção de investigação, 

sempre que duas manchas de cor se intersectam nasce uma linha, e daí nasce o desenho! 

Outra questão para nós importante no enquadramento estético da abordagem efectuada por esta 

investigação é a importância do conceito de variação no acto de percepção, e mais 

especificamente no acto de percepção cromática, assumindo-a como um fenómeno estético. De 

acordo com esta ideia, desenvolvemos neste estudo a importância da classificação do aparente 

caos dos estímulos cromáticos da nossa envolvente visual em estruturas cognitivas coerentes, ou 

significantes, através de relações de harmonia na variação entre cores: uma cor destaca-se de 

outra adquirindo uma forma pela existência de uma relação de Harmonia de Contraste (em 

qualquer das suas dimensões, Matiz, saturação ou luminosidade) ou poderá contribuir para a 

construção de uma impressão de objecto tridimensional se existir uma Harmonia de Adjacência 

relativamente a outra (com ênfase em variações de luminosidade). Desenvolveremos esta ideia 

posteriormente neste estudo, mas queríamos aqui referenciar um texto de Humphrey (2003)  -

Natural Aesthetics - em que este autor estipula o valor estético da classificação taxonómica na 

percepção desde a necessidade da sua existência como um factor determinante para a 

sobrevivência biológica do ser humano, tal como a alimentação ou o acto de reprodução, até aos 

nossos dias em que atingiu o seu culminar como fonte de prazer. O reconhecimento de 

determinadas relações entre os estímulos exteriores - cores, formas, sons - é um acto em que 

retiramos satisfação e que em algumas associações reconhecemos beleza. Humphrey 

desenvolve o conceito de rima entre elementos para explicar a forma como produzimos essa 

procura estética: tal como reconhecemos uma relação entre os vários versos de uma estrofe 

poética como uma harmonia, uma forma em que existe qualquer coisa de idêntico mas num 

todo diferente, ou seja, uma semelhança mas com diferenças (likeness with differences), assim 

toda a beleza poderia ser considerada uma metáfora baseada neste conceito.  
                                                
16 Eu abracei a causa da cor pura, a qual foi invadida pela perfídia, ocupada e oprimida de forma cobarde pela linha e pela 
sua manifestação: o desenho na Arte - tradução livre do autor. 
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Utilizamos aqui esta ideia na relação que pode ter com a percepção das cores: se à relação de 

variação entre várias cores chamarmos também rima, então podemos considerar que existe uma 

procura estética na sua associação, não só naquilo que mais comummente consideramos - a 

procura do belo -  mas também na satisfação através da sua associação ao relacioná-las de 

maneira a identificar formas, volumes, e até a face de alguém que reconhecemos. Existirão 

assim várias rimas entre as cores e nelas podemos encontrar razões para as associarmos 

perceptivamente e esteticamente resultando delas entidades cognitivas diferentes. 

Desenvolvendo esta ideia, podemos dizer também que existem rimas sincrónicas, se 

considerarmos um campo visual num tempo estático determinado, em que a percepção do 

espaço e dos objectos presentes resultam de várias harmonias na variação entre as cores 

presentes; e rimas diacrónicas se pensarmos por exemplo na variação das cores que os mesmos 

objectos podem apresentar ao longo de várias horas de iluminação solar diferente. A cor de um 

objecto, no sentido em que esse objecto não tem uma cor, mas inúmeras cores decorrendo das 

circunstâncias de observação e iluminação, é no fundo uma rima entre todas as palavras (cores) 

que podem descrever esse objecto e que em última análise o torna reconhecível pela nossa 

percepção como o mesmo objecto.  

A percepção da envolvente, na sua classificação e procura de associações (rimas) pode ser 

assim também descrita como um acto estético. 

2.2 Pressupostos Físicos: A Luz e a Cor 

A luz é a génese da visibilidade, sem luz não existe aparência visual da nossa envolvente. No 

entanto embora a luz seja a causa de toda a visibilidade, é através da sua reflexão nos objectos 

que a nossa envolvente espacial se constrói, e é ao resultado dessa reflexão que chamamos cor 

dos objectos, tal como é referido por Newton (2003:179): Every Body reflects the Rays of its 

own Colour more copiously than the rest, and from their excess and predominance in the 

reflected light has its Colour17. Já Aristóteles (2001) no seu De Anima  dá à cor o papel 

fundamental na percepção dizendo que é ela que põe em acção o carácter diáfano do acto de ver 

                                                
17 "Todos os corpos reflectem os raios da sua própria cor mais copiosamente do que os restantes, e desse excesso e 
predominância na luz reflectida resulta a sua cor" - tradução livre do autor. 
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e que é essa a razão porque não é visível sem luz (Aristóteles 2001:69). Diz ainda que é a cor 

que permite a visibilidade dos objectos: o objecto da visão é aquilo que é visível...Com efeito o 

visível é a cor, sendo esta aquela sensação superficial dos objectos sensíveis por si própria 

causada (Aristóteles 2001:68).  O espaço visual é constituído de corpos que reflectem a luz e é 

através da cor que os sentimos, sendo esta a principal razão da importância do seu estudo que 

aqui fazemos. 

Para qualquer acção física é necessário energia e no campo da percepção visual essa energia é 

aquilo a que chamamos luz. A luz é acção, a cor é reacção, e a matéria é o meio em que se 

produz esta troca de energia. Como toda a informação visual nos chega através da captação e 

descodificação do espectro visível da radiação electromagnética (cor) podemos afirmar que 

sempre que existe luz, existe visibilidade e portanto existe cor.  

A constância e a regularidade cíclica da presença da luz natural - o Sol - no quotidiano da vida 

na Terra foi desde cedo entendida e celebrada pelo Ser Humano pela  sua relação com o calor e 

a génese da vida e com a segurança que a visibilidade dos objectos traz em oposição ao mundo 

desconhecido das trevas. A luz permite a vida, permite ver e medir ( no espaço e no tempo) e o 

início do seu estudo e tentativa de integração no relógio cósmico confunde-se praticamente com 

todos os princípios de explicação mitológica e religiosa para a génese da vida,  do universo e do 

ser humano18.  

Podemos analisar a forma como várias culturas e civilizações viram a realidade através da 

forma como entenderam a luz e a sua representação. João Queiroz afirma a este respeito no seu 

texto Ao Que Eu Atento (Queiroz  2011) que na tradição ocidental pictórica ela teve sempre um 

papel central pela forma como se intui o seu significado, como se calcula o que ela provoca, ou 

como a vemos cimentar os aspectos diversos da realidade. A luz natural, o Sol, é responsável 

pela relação mais fundamental com o nosso habitat e com a nossa existência, organizando pelo 

seu movimento cósmico o calendário temporal cíclico da vida neste planeta e o nosso próprio 

calendário biológico através do ritmo circadiano de 24h, condicionando os nossos estados de 

repouso e de vigília. 

                                                
18 É com as palavras fiat lux (faça-se luz) que Deus (Ele próprio sinónimo de Luz para os Católicos) põe termo ao caos no 
mundo que antes estava mergulhado nas trevas - Livro do Génesis 
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A luz possui em si todas as cores e a potencialidade de despertar nas superfícies todas as suas 

nuances de visibilidade, consoante as suas características específicas. A cor é o resultado da 

interacção da luz com a matéria e depende dela para a sua manifestação. Todos os corpos que 

são visíveis - e desde logo possuem cor - no nosso campo perceptivo devem essa visibilidade à 

presença da luz. Tal como numa noite escura ao observarmos o firmamento, na nossa 

envolvente só são visíveis dois tipos de corpos: os que emitem luz e os que a reflectem. À nossa 

volta só vemos sóis (elementos emissores como a luz natural ou lâmpadas artificiais) ou 

planetas (superfícies reflectoras da luz como pedras, árvores, paredes, pavimentos ou as pessoas 

à nossa volta). No entanto não nos lembramos de associar a luz aos objectos que a reflectem, 

mas sim aos que a emitem: não dizemos este livro já não está a reflectir muita luz, mas sim 

preciso de mais luz para ver melhor este livro, ou seja pensamos e falamos da acção e não da 

reacção. Por esta razão, compreender o comportamento físico e as qualidades da luz é um 

elemento importante para o estudo da aparência da cor no espaço e para o seu domínio estético 

e funcional. A luz é descrita fisicamente como a parte visível (detectável pelos sensores 

fotossensíveis do nosso aparelho óptico) da energia de natureza ondulatória a que chamamos 

radiação electromagnética. A faixa visível do espectro luminoso é caracterizada por um 

comprimento de onda que varia entre 380/400 nanometros (violeta) e 760/780 nanometros 

(Vermelho) e a sua velocidade de propagação no vácuo é de 300 000 km/s, sendo esta uma das 

constantes fundamentais e mais importantes da física, utilizada para inúmeras aplicações 

demonstrativas e explicativas dos fenómenos naturais. Cada espécie de ser vivo desenvolveu 

capacidades diferentes de ver o mundo que o rodeia numa perspectiva de sobrevivência, quer 

para identificar eventuais perigos, quer para identificar fontes de alimentação, quer ainda para 

reconhecer rituais de acasalamento da sua espécie.  

 
Fig. 4: O espectro luminoso visível. 

Imagem do autor 
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No caso do ser humano, a curva de sensibilidade do olho humano, chamada Curva de Eficácia 

Luminosa Relativa, regista uma sensibilidade máxima cromática num valor aproximado de 555 

nanometros (nm), que corresponde aproximadamente à sensação da cor Amarelo. Na figura 4 

podemos observar uma representação do espectro visível definido entre o ultravioleta e o 

infravermelho, com a respectiva escala em nanometros, estando a imagem do olho colocado no 

ponto máximo da sua sensibilidade cromática. 

É importante percebermos as características físicas do processo de emissão e reflexão da luz, e 
as suas unidades de grandeza, uma vez que são estas que definem a visibilidade dos corpos e a 
cor com que os percepcionamos.  

A unidade base do Sistema Internacional para a Grandeza Intensidade Luminosa é a candela 
(cd) definindo-se como a intensidade luminosa, numa dada direcção, de uma fonte que emite 
uma radiação monocromática de frequência 540 x 1012 hertz e cuja intensidade energética é de 
1/683 watt por ester radiano. 

No entanto, é mais utilizada para os nossos objectivos a unidade derivada do Sistema 
Internacional lumen (lm) que corresponde ao Fluxo Luminoso, ou seja à quantidade total  da luz 
visível emitida por uma fonte e visível pelo olho humano. Enquanto a candela corresponde a 
uma grandeza direccional, o lumen é a medida total da irradiação num modelo esférico, 
irradiando uma candela em todas as direcções. 

Mas esta grandeza reporta-se apenas à causa da visibilidade e não mede a própria visibilidade 
das superfícies, porque a luz só configura os objectos à nossa volta quando incide neles. Para 
medir a quantidade de luz que chega à superfície dos objectos (luz incidente) temos uma outra 
unidade: o lux. O lux (lx ou lm/m2) é uma unidade derivada do Sistema Internacional da 
grandeza Iluminância definido como sendo a iluminância de um fluxo luminoso de 1 lumen 
numa superfície de 1 metro quadrado. Quando queremos perceber qual a exposição de uma 
superfície à luz, a grandeza que iremos medir é a Iluminância, e a unidade o lux (lx). A medição 
faz-se através de um aparelho (luxímetro) posicionado sobre a superfície19. Esta grandeza é de 
importância fundamental no estudo da cor pois a sua variação altera a percepção cromática, não 
só nos valores de luminosidade mas também no cromatismo e na Matiz, como se verá adiante. 

                                                
19 Esta medição faz parte dos elementos que informam a Ficha de Análise Cromática que apresentaremos adiante, uma vez que 
considerámos que era um factor determinante para a caracterização das condições de percepção da cor no acto da sua 
observação. 
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A iluminância tem uma relação constante matemática com a distância: o seu valor varia 
inversamente com o quadrado da distância, ou seja se duplicarmos o afastamento de uma 
lâmpada relativamente a uma superfície, a quantidade de luz que chega a essa superfície 
diminui para 25%. 

 
Fig. 5: Da acção (luz) à reacção (percepção da cor). 

Ilustração do processo da visibilidade com descrição das grandezas e unidades importantes na relação entre a luz e 
a cor. Imagem do autor. 

No entanto o que vemos dos objectos não é a luz que incide sobre a sua superfície (iluminância) 
mas sim a luz que eles reflectem (luminância). Esta luz que activa os sensores retinianos 
fotossensíveis (cones e bastonetes) é que nos vai transmitir a cor com que os vemos e que será 
exactamente correspondente à gama de frequências que a superfície do objecto não absorve. A 
luminância depende da qualidade reflectante da superfície (textura, brilho, etc.) e da quantidade 
de iluminação que esta recebe (iluminância) (fig.5). A luminância é um dos aspectos mais 
importantes da luz para o Arquitecto e para o Designer (Michel 1995) mas falta-lhe, quanto a 
nós, uma série de condicionantes relativas às condições de observação e à relação posicional 
iluminante/objecto/observador que não são possíveis de definir apenas por esta grandeza, como 
se verá quando explicarmos os elementos constantes da Ficha de Análise Cromática.  

Ao contrário da iluminância que se altera com a distância à fonte, a luminância não se altera 
com a distância entre o observador e a superfície observada: é a aparência da superfície 
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iluminada que estamos a medir. A sua unidade é candela por metro quadrado (cd/m2) e é 
medida por um fotómetro. No entanto se quisermos medir a intensidade da luz reflectida esta 
sim será alterada pela distância, ou seja, um objecto junto da superfície que reflecte luz recebe 
maior intensidade de luz do que um objecto colocado a uma maior distância. Esta propriedade é 
definida por outra grandeza: Emitância, e tem características idênticas à iluminância. É medida 
por luxímetro e definida pela unidade lux (lx) e também varia com o inverso do quadrado da 
distância. 

Finalmente resta-nos introduzir a grandeza Reflectância: percentagem entre a quantidade de luz 
incidente e a quantidade de luz reflectida, ou seja, a razão entre a luz que incide sobre uma 
superfície (iluminância) e a luz que ela reflecte (emitância), sendo as duas medições efectuadas 
em unidades lux (lx)20. 

Definidas as grandezas fundamentais caracterizadoras da emissão e reflexão da luz, interessa-
nos estudar quais as características que podem afectar a percepção da sua acção sobre a matéria: 
a composição do seu espectro electromagnético, o ambiente cromático ditado pela sua 
Temperatura de Cor, e a sua qualidade, ou seja, a capacidade de conseguir uma reflexão de 
forma equilibrada e constante das cores dos objectos, quantificada pelo Índice de Restituição da 
Cor (IRC).  

A composição do espectro emitido pelo iluminante tem directa influência sobre o ambiente 
cromático e a qualidade da luz. Diferentes iluminantes têm diferentes composições espectrais 
das quais resultam diferentes percepções da cor nos objectos iluminados. Exemplo conhecido 
deste facto é a diferença entre a iluminação fluorescente e incandescente, em que a fluorescente 
tem grandes descontinuidades no seu espectro, ao contrário da incandescente, provocando 
enormes distorções na percepção da cor. A Designer de iluminação arquitectónica Isabel Villar 
chama a atenção para o facto de não existir ainda substituição para o tipo de conforto e 
qualidade que advém da iluminação incandescente, no que diz respeito ao Índice de Restituição 
da Cor (IRC), à continuidade do seu espectro e ao destaque das cores, embora esta esteja a ser 
substituída pelas novas fontes como os LED (Light Emitting Diodes) e as CFL (Compact 
Fluorescent Lamps) com o argumento economicista de serem muito mais eficazes, ou seja, de 
produzirem mais lumen por watt (Villar 2010). De facto a luz natural solar, para a qual nos 
adaptámos ao longo da nossa evolução como espécie, é ela própria proveniente de combustão, 
                                                
20 A reflectância também pode ser medida entre a iluminância e a luminância. 
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fazendo parte da mesma família de iluminantes da chama da vela, ou da lâmpada incandescente, 
incluindo as de halogéneo.  

 
Fig. 6: Diagramas de espectros electromagnéticos de diferentes tipos de iluminantes 

imagem com base em elementos disponíveis online em: 
http://ioannis.virtualcomposer2000.com/spectroscope/elements.html#optimal [Acedido em: 23.07.2011]. 

Nos diagramas da figura anterior podemos observar a composição do espectro electromagnético 
de diferentes fontes de iluminação em que se compara a Restituição de Cor (eixo vertical) com 
o comportamento do iluminante ao longo do seu comprimento de onda (eixo horizontal). 
Podemos verificar que existe muito maior continuidade na Restituição de Cor nos iluminantes 
provenientes de incandescência (black bodies) como os três primeiros casos, referentes ao Sol 
(após ser filtrado pela atmosfera), a uma vela e a uma lâmpada incandescente, do que no último 
diagrama proveniente de uma lâmpada fluorescente. 

Outra característica da luz que afecta a percepção da cor é a Temperatura da Cor. A 
Temperatura de Cor é uma característica aparente da luz, medida pela comparação da cor do 
feixe de luz com a cor de um metal negro aquecido a temperaturas determinadas e expressa-se 
em kelvin (K). É comum existir alguma confusão entre Temperatura de Cor e a sensação de 
Quente e Frio transmitida por uma cor a nível psicológico, distinguindo-as neste caso entre 
cores frias como o Azul e cores quentes como o Amarelo e o Vermelho, podendo ainda  falar-se 
de cores neutras como o Violeta e o Verde. A Temperatura de Cor é uma grandeza rigorosa e 
mensurável da luz através de instrumentos precisos como o termocolorímetro, enquanto a noção 
de Cor Quente e Cor Fria relaciona-se com a cor reflectida dos objectos e é subjectiva, 
resultando de arquétipos da nossa relação com o mundo (por exemplo Amarelo e Vermelho são 
quentes pela sua analogia ao fogo, enquanto o Azul é frio pela sua analogia à água). A 
Temperatura de Cor não estabelece este tipo de relações de significado, uma vez que um valor 
mais baixo desta grandeza pode corresponder a um Laranja ou um Vermelho e um valor mais 
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elevado pode corresponder a um Azul ou a um Branco, que será a cor de um metal aquecido a 
temperaturas mais elevadas.  

A Temperatura de Cor condiciona o ambiente cromático da nossa percepção de várias maneiras, 
nomeadamente variando com a direcção geográfica a que direccionamos a nossa vista e a hora 
do dia a que observamos uma cor, uma vez que o seu valor se altera ao longo do dia. Assim, ao 
nascer do Sol podemos ter uma Temperatura de Cor baixa da ordem dos 3200 K (sensação de 
cor mais quente), ao meio-dia teremos um valor superior da ordem dos 5500 K (sensação de cor 
mais fria) e ao pôr do Sol novamente um valor próximo dos 3200 K (novamente sensação de 
cor mais quente). Mas com um céu nublado podemos ter valores da ordem dos 6500K, 7000K e 
se observarmos ao fim do dia a direcção geográfica do Norte podemos obter valores de 9000K 
ou 10000K (sensação de cor mais fria). Ou seja, a Temperaturas de Cor mais baixas 
corresponderá uma sensação de cor mais quente e a Temperaturas de Cor mais elevadas 
corresponderá uma sensação de cor mais fria.  

A Temperatura de Cor altera portanto a percepção das cores através do ambiente luminoso que 
produz, mas os seus valores dependem sempre da direcção da medição.  

 
Fig. 7: Temperatura de Cor.  

Imagem do autor. 

Na figura 7 podemos observar várias fotografias tiradas a horas diferentes do dia, com a mesma 
direcção de observação (Sul), colocadas sobre uma escala de Temperatura de Cor em que se 
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pode ver que os seus valores variaram desde 4600K às 12h11 até 8150K às 20h50 21. É notória a 
alteração do ambiente cromático nas várias fotos. Se tivéssemos voltado o sensor para outra 
direcção geográfica no mesmo momento das observações teríamos obtido valores diferentes, tal 
como iremos constatar nas medições efectuadas em trabalho de campo, o que torna a 
consideração desta grandeza para fins da análise da variação cromática muito dependente da 
direcção de observação. 
A Temperatura de Cor é um parâmetro muito importante para definir uma atmosfera confortável 

para o desenrolar das várias actividades humanas quer a nível psicológico quer ergonómico. No 

entanto não é fácil ajustar o seu equilíbrio. A maior parte dos testes que se conhecem 

relativamente a este parâmetro relacionam-se com a procura do ponto Branco (White Spot), ou 

seja, da sensação em determinado ambiente referente à cor Branco uma vez que ela vai 

determinar todo o equilíbrio cromático. Mas como a sensação de cor é alterada pela intensidade 

da luz sobre a superfície que observamos (iluminância) a Temperatura de Cor necessita de ser 

ajustada de acordo com este parâmetro.  

 
Fig. 8: Curva de Kruithoff. 

Disponível online em : http://www.osram.com.au. [Acedido em: 23.07.2011].  

É conhecido o gráfico de Kruithoff (fig.8) que relaciona empiricamente estas duas grandezas, 

                                                
21 A medição foi efectuada colocando o termocolorímetro sobre uma superfície horizontal, com o sensor voltado para o céu no 
local da observação, no momento em que se tiraram as respectivas fotografias. 
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Iluminância e Temperatura de Cor, definindo uma zona de conforto humano que determina que 

os valores da Temperatura de Cor aumentem com a Iluminância. Isto quer dizer que à medida 

que aumenta a intensidade de luz sobre a superfície que está a ser observada, mais fria deve ser 

a cor da luz; em ambientes com pouca iluminância pelo contrário a cor da luz deverá ser mais 

quente. 

Este efeito de alteração da sensação cromática de acordo com a variação da intensidade da 

iluminação sobre as superfícies relaciona-se com o conhecido efeito Purkinje que estipula que 

quando existe uma diminuição da intensidade luminosa, existe uma tendência para a perca da 

sensação correspondente à cor Vermelho ao mesmo tempo que aumenta a sensação da cor Azul. 

Este fenómeno deve-se a alterações na utilização dos sensores fotossensíveis retinianos 

consoante a quantidade de iluminação existente, nomeadamente pela maior utilização dos 

bastonetes em relação aos cones, em situações de menor intensidade luminosa. 

Finalmente, o Índice de Restituição de Cor (IRC ou CRI em inglês) é definido pela 

International Commission on Illumination como o efeito de um iluminante na aparência da cor 

dos objectos por comparação consciente ou inconsciente com a sua aparência de cor sob um 

iluminante padrão, de qualidades idênticas à luz natural. Este índice representa-se por uma 

percentagem, em que um IRC 100 corresponderá a 100% de restituição de cor e IRC 30 

corresponderá a 30% de restituição de cor22. O Índice de Restituição de Cor não deverá ser 

inferior a 80, devendo tentar colocar-se iluminação com índice de 90, principalmente em 

ambientes de trabalho e sempre que a percepção de cor for relevante. Um IRC inferior a 80 em 

ambientes de trabalho conduz a uma fatiga visual anormal. Este sistema de referência é hoje 

bastante colocado em causa (Villar 2010) optando-se por modelos de previsão integrados e com 

maior número de variáveis de percepção.  

A previsão da percepção da cor é uma das vertentes decorrente deste nosso trabalho, embora 

estejamos cientes da sua complexidade pela manifesta impossibilidade de recriar todas as 

variáveis de iluminação, observação e decorrente processo de percepção e cognição por parte do 

                                                
22 As lâmpadas têm usualmente esta informação, embora um pouco dissimulada. Por exemplo nas tubulares fluorescentes é 
comum vermos a referência 840 ou 84 que define um IRC de 80 e 4000 k para a temperatura de cor ou 650 (65) que define um 
IRC de 60 e 5000 k para a temperatura de cor 
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observador. A todas estas características físicas que aqui abordámos acrescentámos na nossa 

Ficha de Análise Cromática elementos como a posição espacial do iluminante, a direcção do 

feixe luminoso e os seus ângulos com a direcção de observação, posição do observador e com a 

superfície do objecto observado, no sentido de estabelecer melhor as variáveis que determinam 

determinada percepção de cor. 

2.3 Pressupostos Fisiológicos: a Luz e o Ser Humano 

A luz, nas suas componentes visíveis e não visíveis, promove respostas biológicas complexas e 

importantes no ser humano. Devemos ter em conta que a radiação solar foi o meio energético 

que todas as espécies vivas utilizaram para a sua subsistência, e com a qual evoluíram 

adaptando o seu organismo às suas características espectrais, intensidade e ciclo temporal. Os 

investigadores Laura Murguia e Ramon San Martín que estudaram a influência da luz não 

visível sobre o corpo humano (de frequência inferior e superior ao espectro visível) chamam a 

atenção para o facto de possuirmos receptores fotossensíveis no nosso corpo para além dos da 

retina e que a alternância dia/noite e luz/obscuridade é o factor geofísico que mais influencia os 

ritmos biológicos humanos (Murguía & Martín 2003). 

De acordo com esta ideia, Faber Birren cita Richard Wurtman no seu livro Color and Human 

Response: It seems clear that light is the most important environmental input, after food, in 

controlling bodily functions23 (Birren 1978:13). A forma de energia que utilizamos para 

construir mentalmente a nossa envolvente visual e com ela interagirmos - a luz – afecta-nos de 

muitas outras formas sem nos darmos conta: a luz afecta processos metabólicos no nosso corpo 

bem como a criação e a vida das células, de acordo com o relógio biológico ditado pela 

alternância dos estados de repouso e vigília (eles próprios decorrentes da alternância do 

dia/noite, luz/escuridão). Este ritmo circadiano de 24 horas determina, através da  presença da 

luz ou da sua ausência, uma série de acções fisiológicas como a temperatura corporal e a 

secreção de hormonas que percorrem o corpo através do fluxo sanguíneo regulando diversos 

comportamentos humanos.  

                                                
23 Parece claro que a luz, a seguir à alimentação, é o contributo mais importante para o controle das funções do nosso corpo - 
Tradução livre do autor. 
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Existe uma relação, estudada pela Endocrinologia, entre a luz ambiente e a correspondente 

activação de células fotoeléctricas no tecido cerebral humano (Birren 1978:21), sendo por isso 

essencial para o seu normal funcionamento. É reconhecida a estimulação através da luz do 

Hipotálamo e das glândulas Pineal e Pituitária, que são responsáveis pelo controle de todo o 

sistema endócrino, ou seja  pela produção e libertação de hormonas (Mahnke 1996:12). A 

glândula Pineal é de especial importância no controle da relação do corpo com as alterações do 

ambiente externo a ele, estando envolvida na síntese e secreção da melatonina, existindo uma 

relação provável entre a quantidade dessa hormona segregada e a quantidade de luz captada 

pelo nervo óptico. 

O espectro de luz visível actua através da pele, produzindo reacções do corpo, sendo conhecida 

a utilização de luz com determinado espectro para agir contra determinadas doenças, por 

exemplo a luz Azul na icterícia infantil, ou violeta no acne da pele.  

É bem conhecida a desestabilização que ocorre no corpo humano quando os ritmos de 

luz/escuridão e decorrente vigília/repouso são perturbados, como por exemplo nas longas 

viagens de avião (jet lag) ou nos longos meses de inverno dos países nórdicos onde é usual os 

habitantes sofrerem de S.A.D (Seasonal Affective Disorder) que é normalmente combatida com 

a presença de aparelhos de iluminação de espectro idêntico ao da luz natural que devem ser 

utilizados em ritmos certos como complemento à luz diurna.  

Sob o ponto de vista fisiológico existe uma generalizada falta de informação sobre a adequação 

da iluminação artificial aos ritmos de trabalho humano. Sabemos que a luz natural é 

determinante na activação e manutenção do nosso ritmo biológico através do seu ciclo 

circadiano, mas a luz artificial veio alterar este processo. Se no início, a sua intensidade não era 

suficiente para alterar os processos de secreção de Melatonina (que regula os estados de vigília 

e repouso) hoje ela pode causar perturbações a esse nível: segundo Murguía & Martín (2003) a 

utilização de iluminação de forte intensidade à noite pode suprimir a secreção desta hormona, 

enganando o corpo e fazendo-o crer que ainda é de dia. Esta perturbação, adicionada ao facto 

da iluminação artificial ser constante e não em contínua variação como a luz natural, ocasiona 

perturbações fisiológicas com repercussões psicológicas, elevando por exemplo o nível de 

stress no ambiente de trabalho. Estes autores propõem que a iluminação artificial seja estudada 
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de forma a introduzir parâmetros de variação ao longo do dia de trabalho (que poderão ser quer 

em intensidade quer em qualidade, através da Temperatura de Cor) considerando esta medida 

fundamental para o conforto e saúde dos utilizadores dos espaços de trabalho. 

2.4 Pressupostos Psicológicos: a Percepção Através da Cor 

Uma das chaves para a compreensão dos seres vivos, desde os mais simples aos mais 

complexos, é a definição das suas fronteiras, a separação entre o que está dentro e o que está 

fora (Damásio 2000:164). O presente estudo visa qualificar a cor como principal veículo de 

comunicação entre estes dois mundos, produzindo a informação sensorial responsável pelo  

reconhecimento da forma e das outras características que concorrem para a percepção visual dos 

objectos. A importância da cor como factor determinante para a percepção da forma e da 

tridimensionalidade da nossa envolvente visual é tão antiga quanto Aristóteles que afirmava que 

tudo o que é visível é cor e que esta é a sensação superficial dos objectos (Aristóteles 2001:68). 

Muitos autores de diversas proveniências e áreas de conhecimento divulgaram esta ideia, dos 

quais  apontamos como exemplo Goethe, John Ruskin, Chevreul, a actuação dos Pintores 

Impressionistas, Delacroix, Turner, a obra de Albers e de Swirnoff, e mais recentemente de 

investigadores da ciência cognitiva e computacional, entre tantos outros. Algumas obras que se 

debruçam sobre este assunto reconhecem a importância da cor na percepção, mas apenas como 

complemento de informações como a forma e outras qualidades da superfície dos objectos 

(Mahnke 2007:19). A diferença na nossa abordagem é que entendemos a própria forma como 

decorrente da interpretação mental da cor, como adiante se explicará. 

Newton (2003) afirma que são os raios de luz que têm em si o poder e a disposição de gerar 

uma sensação que corresponde a esta ou aquela cor, ou falando das superfícies em que vemos 

cor, que estas têm uma disposição para reflectir esta ou aquela espécie de raios luminosos com 

maior predominância. Mas quando fazemos a construção da cor através da nossa inteligência 

visual (Hoffman 1998) não construímos apenas a cor isoladamente, mas sim utilizando uma 

série de atributos visuais que ajudam à sua interpretação e que são únicos para cada momento 

de observação, como a textura, o brilho, a relação com outras cores, a distância a que está a 

superfície, a sua posição espacial, a sua dimensão, a forma como está iluminada, etc. Interessa-
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nos estudar esta variação do comportamento da cor porque será através dela que construímos o 

espaço visual, contando com todas as suas nuances e retirando dela informação de forma 

contínua. A visão é um processo activo de construção que produz, com base em imagens do 

mundo exterior, uma descrição que é útil para o observador, na qual se evita toda a informação 

irrelevante. Esta noção de construção visual é atribuída ao neuropsicólogo David Marr e tem 

uma óbvia analogia directa com o processamento computacional (Hoffman 1998). Mas também 

aqui podemos ver a chave para a importância da Pintura neste domínio: a descrição da realidade 

produzida através da construção visual pelo Pintor é reconhecida e interpretada pelo observador 

da sua pintura."Ver" é construir, aliás construir é a essência da visão, tudo o que nos 

apercebemos pela visão é nossa construção como afirmam investigadores da área da ciência 

cognitiva e da ciência computacional (Hoffman 1998). Mais uma vez existe transversalidade 

temporal nestes conceitos uma vez que esta abordagem que refere que a imagem que temos não 

é formada nos olhos mas sim construída por nós, pelo que somos e aprendemos, remonta a 

Ptolomeu que na sua Óptica o referia, bem como outros que se dedicaram posteriormente ao 

estudo da visão como Alhazen (Lindberg 1976). Não é no entanto consensual o papel da 

memória das experiências passadas no processo da apreensão e posterior tratamento da 

informação no acto da percepção, dando origem a fervorosos debates e escolas na área da 

medicina e da percepção. Desde o sec.XIX com a polémica entre os fisiólogos 

Helmholtz/Hering que a questão entre a importância das capacidades adquiridas pela 

aprendizagem e experiência de cada um (posição empírica) e das capacidades inatas na 

percepção (posição nativista), dividiu especialistas nesta matéria. Podemos apontar exemplos 

como a escola da Psicologia da Forma (Gestalt) ou o trabalho de Gibson (1986) que defende a 

importância das estruturas inatas humanas e os trabalhos do neurologista Davidoff (1991), o 

Comportamentalismo (behavorism) de Skinner e a Fenomenologia de Husserl, ou mesmo a obra 

de Bergson (2004), em que as experiências do indivíduo e os conhecimentos adquiridos são 

considerados fundamentais para a nossa organização da informação da envolvente. Nesta 

polémica surge também a hipótese da divisão da percepção em vários estágios em que a 

cognição será aquele, posterior à entrada da informação, em que esta será tratada e organizada, 

utilizando processos de memória. Enquanto a percepção é o processo pelo qual uma imagem 

mental de um objecto ou fenómeno é adquirido, a cognição é quando essa imagem adquire 
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valor, ou seja, lugar e função, no universo do conhecimento (Weber 1996:52).  

A importância destes processos tem hoje também, e à luz dos desenvolvimentos da 

Neurobiologia, outro contexto, uma vez que à memória há que acrescentar a noção de memória 

de procedimentos do nosso corpo para receber determinada sensação ou estímulo. O nosso 

cérebro dedica proporções gigantescas da quantidade dos seus neurónios e das suas sinapses à 

visão e cada um dos nossos olhos possui mais capacidade computacional que qualquer super 

computador fabricado hoje. Segundo Hoffman (1998) o que explica esta situação é a existência 

de uma inteligência visual. Este autor afirma que o principal culpado para não termos tido 

consciência da existência deste conceito durante tanto tempo é a sua própria existência, ou seja, 

é exactamente porque a inteligência visual existe e é tão competente na sua função que não 

damos pela sua existência, a não ser em casos patológicos limites que este autor estuda. A visão 

dá-nos informação de uma forma tão fácil e segura que nunca paramos para nos questionarmos 

sobre os seus mecanismos ou a sua importância, mas é ela a principal criadora da noção 

tridimensional da realidade que nos envolve e o principal meio de comunicação com ela. 

Sabemos hoje que provavelmente não existe um senso comum no sentido em que Leonardo da 

Vinci o descreve, ou seja, como central aglutinadora das informações de todos os sentidos. 

Segundo sugere Damásio (2000) os vários aspectos de um objecto, incluindo a cor, são tratados 

por regiões diferentes do cérebro onde em cada uma delas se produz um conjunto de  

actividades neurais, aglutinadas depois por um processo neural integrativo que serve de suporte 

à imagem mental única que fazemos do objecto.  Mas mais importante para esta investigação é 

a afirmação de que a presença de determinado objecto e das informações sobre ele como cor, 

forma e movimento produzem uma reacção do nosso corpo que modifica a sua base neural para 

percepcionar aquele objecto específico. Ou seja, existe uma acção-reacção com sentidos 

diferentes entre o objecto e o observador. E segundo o mesmo autor esta situação acontece 

também nas memórias das percepções que tivemos que registam não só os atributos sensoriais 

de um objecto como a sua forma, cor e som que ele produz, mas também todos os ajustes 

motores que foram produzidos pelo nosso corpo para recolher esses aspectos sensoriais 

(Damásio 2000:192). Mais uma vez e de acordo com os pressupostos transversais de abordagem 

deste trabalho relevamos a relação entre estas ideias muito recentes da Neurobiologia e a visão 
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holística de alguns autores clássicos como Aristóteles na sua relação dinâmica entre o 

observador e o objecto observado:  

A presença de todos estes sinais - no exemplo específico, de imagens da retina, de ajustamentos 

de músculo-posturais, e de ajustamentos músculo-viscero-endócrinos - descreve tanto o 

objecto, enquanto avança em direcção ao organismo, como uma parte da reacção do 

organismo em direcção ao objecto, enquanto o organismo se regula a si próprio de modo a 

conservar um processamento satisfatório do objecto" (Damásio 2001:117). 

Ou seja, o nosso corpo e os seus mecanismos de percepção não se encontram, como numa 

situação laboratorial, estáticos, à espera de estímulos cuja resposta são percepções da realidade 

que nos rodeia, mas sim activos, preparando a entrada da informação. Esta ideia complementa a 

ideia de ambulatory vision24 definida por Gibson (1986) que contrariando as abordagens 

estáticas da percepção considera os sentidos como mecanismos activos de procura, em vez de 

meros receptores passivos: one sees the environment not with the eyes but with the eyes-in -the-

head-on- the-body- resting-on-the-ground25 (Gibson 1986: 205). 

Também no trabalho do filósofo Henri Bergson, importante para esta investigação devido ao 

destaque que atribui à relação entre a realidade exterior e a experiência (e memória) interior, 

encontramos espelhado esta ideia de interacção, nomeadamente no seu livro Matiére et 

Mémoire: Essai sur la Relation du Corps à L´Esprit onde podemos ler que: …percevoir 

consiste à détacher, de l´ensemble des objets, l´action possible de mon corps sur eux. La 

perception n´est alors qu´une sélection26 (Bergson 2002:257). A percepção como selecção leva-

nos também à questão do limite, do contorno, da forma/fundo e intrinsecamente de como a cor 

(ou melhor, a sua variação) pode actuar como diferenciadora ou aglutinadora na percepção dos 

objectos, facto que adiante abordaremos. A própria ideia da divisão corpo/alma, ou 

fisiologia/sensações que dividiu autores (cientistas e teólogos) em disputas acesas no passado, 

carece hoje, quanto a nós, de qualquer sentido. O estabelecimento mesmo de divisão e de 

                                                
24 Visão ambulatória - tradução livre do atutor. 
25 Nós vemos a envolvente não com os olhos mas com os olhos-na-cabeça-no corpo-que-se-suporta-no-chão - tradução livre do 
autor. 
26…perceber consiste em destacar, do conjunto dos objectos, a acção possível do meu corpo sobre eles. A percepção não é 
então mais do que uma selecção – tradução livre do autor. 
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independência total entre emoção e razão, sendo que só esta última poderia ser estudada de uma 

forma científica (racional), carece hoje de fundamento. Desde 1985, em que foi estabelecido o 

termo Inteligência Emocional por Wayne Payne na sua tese de doutoramento A Study of 

Emotion: Developing Emotional Intelligence, até aos escritos de António Damásio e aos seus 

estudos laboratoriais que determinam que a emoção faz parte integrante dos mecanismos dos 

processos de raciocínio e de tomada de decisão, tornou-se claro que essa fronteira, como muitas 

outras no comportamento humano, não existe. 

Considerando o processo mental de organização da informação sensorial proveniente do 

aparelho óptico, a nomeação dos conceitos assume uma importância decisiva. É importante 

saber o que se vê para que se interprete o que se vê. Jacob (1981:28) afirma que para que uma 

observação seja eficaz é necessário saber o que observar, e no caso vertente da análise da cor 

será também assim. Mas para além de reconhecer e nomear estruturas cognitivas como os 

objectos do nosso quotidiano, precisamos de saber nomear e organizar as cores, para que as 

possamos descrever e aplicar no nosso trabalho. É aqui que surge um elemento importante a que 

podemos chamar o Léxico da Cor, que desenvolvemos em ponto específico nesta Tese, num 

sentido de sistematização da informação cromática27 numa estrutura tridimensional que permita 

a compreensão, o rigor e a correspondente liberdade na sua utilização e aplicação quotidiana.  

O léxico da cor é por si só um objecto de estudo de grande complexidade, mas determinante não 

só para a comunicação do fenómeno cromático, mas também como mecanismo activo da 

respectiva percepção/cognição através dos processos de categorização da informação. Não nos 

referimos apenas à correcta enunciação dos termos técnicos relacionados com a investigação 

nesta área mas na simples (e controversa) nomeação das palavras que associamos às diversas 

sensações a que chamamos cores. Se podemos pensar que é relativamente consensual a 

nomeação das principais cores que nos habituámos a associar ao círculo cromático (Amarelo, 

Cor-de-Laranja, Vermelho, Violeta, Azul, Verde), já o mesmo não se passa quando estas variam 

no espaço tridimensional do modelo cromático nas dimensões da luminosidade e do 

                                                
27 Não nos referimos apenas à nomeação das cores, processo inesgotável pela sua dinâmica, mas à estabilização de conceitos 
que definam com rigor uma palavra para cada dimensão da cor, para cada movimento da sua variação, e que consiga ter uma 
acção pedagógica que consideramos fundamental para o enriquecimento do conhecimento desde a primeira aprendizagem 
escolar, afastando a dependência exclusiva do círculo cromático que é uma informação abstracta e dificilmente aplicável ao 
quotidiano da percepção das cores. 
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Cromatismo/Saturação. O Cor-de-Rosa por exemplo é muitas vezes referido como cor 

secundária na importância de nomeação da cor tal como o Cor-de-Laranja, mas enquanto a 

primeira é uma variação de luminosidade do Vermelho (Vermelho+Branco) a segunda é uma 

variação de Matiz (Amarelo+Vermelho). Mesmo na nomeação das cores fundamentais da Matiz 

existe em Português uma sobreposição de significado entre o nome Encarnado e Vermelho28. A 

confusão da nomeação é acrescida pela acção da publicidade de produtos, desde a indústria da 

Moda, até aos electrodomésticos e automóveis onde se inventam cores especiais que 

caracterizam este ou aquele produto, esta ou aquela colecção. Como é óbvio as cores não são 

especiais, porque todas elas existem na natureza de uma ou de outra forma, os seus nomes é que 

pretendem associar pela primeira vez determinada impressão cromática a determinada 

expressão verbal. Galileu na sua obra Il Saggiatore de 1623 observa já que as cores não são 

mais que nomes para algo que reside exclusivamente no nosso corpo sensitivo29.  

Estas considerações30 direccionam-se para a conclusão de que para entender a maneira como 

organizamos a informação sensorial da nossa envolvente e daí retirarmos matéria para com ela 

interagirmos, é necessário equacionar diversas áreas do conhecimento, não isolando qualquer 

uma delas, desde os mecanismos neurofisiológicos até aos psíquicos. Parece-nos decorrente do 

que expusemos que a cor é um elemento fundamental na percepção, e que pode assumir um 

papel mais relevante na cultura e nas realizações humanas se for estudada de forma holística e 

transversal quer ao conhecimento quer ao tempo.  O que atrás foi descrito explica porque é tão 

difícil aplicar determinadas receitas ou regras relativamente ao resultado psicológico da 

observação de uma cor. A cor que nos interessa é a cor no espaço, iluminada de determinada 

forma e observada pelo Ser Humano, em condições sempre diversas. O ambiente perceptivo é 

                                                
28 Em estudo efectuado pelo autor para o Mestrado "Cor em Arquitectura" concluiu-se que estes dois termos não significam 
exactamente o mesmo, embora a maior parte das pessoas os julguem sinónimos: como exemplos refira-se que a equipa de 
futebol do S.L.Benfica são os "Encarnados", mas a sua claque são os "Diabos Vermelhos", ou que raramente se encontra a 
expressão " o sangue é encarnado" mas sim "o sangue é Vermelho". 
29 Referido por John Cottingham (Cottingham 1990): "...colours are nothing but names for something that resides exclusively in 
our sensitive body, so that if the perceiving creature were removed, all such qualities would be annihilated from existence." - no 
original. 
30 As questões da percepção e cognição foram objecto de maior desenvolvimento na Dissertação de Mestrado do autor (Pernão, 

2005). 
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muito mais do que a percepção da cor, é um conjunto intrincado de estímulos que nos 

transmitem a temperatura do espaço, o som do espaço, o cheiro do espaço, etc., a que a 

organização da cor empresta a capacidade de os unir à volta de uma imagem desse espaço. 

Independentemente das respostas psicológicas bem documentadas e conhecidas que associam a 

cor no espaço a alterações nas sensações de frio, calor, tempo, distância, volume, bem como a 

sua relação sinestésica com o tacto, sabor e cheiro, interessa conhecer e estudar sempre as 

circunstâncias específicas de cada caso porque só assim poderemos obter resultados eficazes. Le 

Corbusier (2006:98) afirma que qualquer cor pode ser alegre, quente e violenta ou triste, fria e 

serena no seu percurso da luz para a sombra. 

2.5 Pressupostos Simbólicos: a Cor Cultural 

Existem associações arquétipas entre a cor e o ser humano com relações muito directas no seu 

passado longínquo e na sua evolução e adaptação ao meio ambiente. Outras são repetidas e 

sentidas quotidianamente pela relação sinestésica com o tacto, o cheiro e o sabor. Ambas são 

informações importantes que permitem trabalhar com significados seguros de uma forma 

transcultural. Outras associações, no entanto, são de ordem cultural e simbólica e podem variar 

de cultura para cultura e de grupo social para grupo social. Estas não permitem uma 

uniformidade na reação aos diversos estímulos cromáticos. Nas primeiras, podemos dizer que a 

associação primordial será entre a cor Branco e a cor Preto, com as suas conotações de 

segurança (dia) e insegurança e medo (noite), aliás atestada pelo facto de serem as primeiras 

cores a terem nomeação no início de qualquer registo de qualquer cultura, conforme estabelece 

o estudo de Berlin & Kay (1999). Este Branco e Preto deve ser entendido também como claro e 

escuro, uma vez que todas as Matizes se apropriam destes significados quando tendem para os 

extremos acromáticos. Mas o claro e o escuro têm também um significado renovado em cada 

geração ao associarmos, desde o nosso período de gestação no interior das nossas mães, o 

repouso às cores escuras e ao silêncio, e o período de vigília ao dinamismo de cores mais fortes 

e luminosas e a um nível superior de ruído31. Este exemplo de associação primeva da cor ao ser 

                                                
31 Sabe-se hoje que desde as 19 semanas de vida que os movimentos do feto, a actividade respiratória e o ritmo cardíaco seguem 
o ciclo circadiano, acompanhando os estados de descanso e de vigília da mãe, cerca das  20-24 semanas o feto responde a 
estímulos sonoros e cerca das 27 semanas as pupilas respondem a estímulos luminosos. 
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humano poderia ser secundado pelo Vermelho, cor da vida associado ao sangue, e tal como o 

Amarelo e o Cor-de-Laranja, cor do calor, associado ao fogo, ou o Azul cor do frio da sensação 

do tacto com a água, bem como o Verde que associa também esta frescura à frescura das 

plantas, ao fresco da natureza e do som do vento a passar nas folhas das árvores. Todas estas 

associações são inerentes ao ser humano e às suas experiências sensoriais, podendo aplicar-se 

de forma generalizada, embora com algumas nuances - o significado característico do(s) 

Branco(s) para o povo Esquimó ou para os Inuit por exemplo. Mas para além destas associações 

gerais, existem outras que são muito mais localizadas, que dependem de significados 

construídos por práticas étnicas, religiosas e sociais comuns a determinado grupo. Estas 

associações entre o ser humano e a cor são de índole simbólica com complexas conexões 

culturais e necessitam de um estudo aprofundado para as podermos utilizar sem ferir a 

sensibilidade de determinado grupo. Se existem cores com significados simbólicos aceites 

internacionalmente (como as utilizadas nos sinais de trânsito), assim como as conotações de 

algumas cores com movimentos religiosos e políticos bem como relação de certas cores com o 

sexo masculino ou feminino, também é verdade que por outro lado, quando existem elementos 

de comunicação que fazem uso de cores de base cultural e simbólica específicos, estes serão 

compreendidos de forma diferente de acordo com o background cultural do observador (Anter, 

2009). Quando se fala de preferências de cor, fala-se do gosto, fenómeno cultural muito 

complexo que determina que os códigos estéticos sejam diferentes geograficamente, 

etnicamente, etariamente, social e politicamente, o que nos coloca problemas muito específicos 

na utilização da cor. Mikellides (2008) refere que enquanto uma determinada cor Verde (NCS 

2070-B90G) recebeu uma impressão muito desfavorável de estudantes de arquitectura 

ocidentais, foi na mesma altura a cor mais popular no Botswana e no Quénia.  

Os estudos de preferência de cor têm quanto a nós um senão muito óbvio: é que não faz sentido 

falar da cor em abstracto sem a pensarmos para um objecto, ela só cumpre a sua função quando 

veste um volume ou superfície e é dessa forma vista pela nossa percepção. Todos já sentimos 

esta desadequação quando nos perguntam qual a cor preferida (preferida para quê?). No entanto 

estes estudos são importantes para determinar a evolução e comparação de valores culturais e 
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simbólicos presentes nas sociedades32. Este estudo de Mikellides (2008) é especialmente 

importante do ponto de vista da evolução das preferências de cor, e consequentemente da 

evolução do gosto, uma vez que analisa consistentemente resultados desde 1975 a 2007 dentro 

do mesmo grupo (estudantes de arquitectura ingleses). É relevante que, embora exista uma 

evolução no sentido das preferências serem menos extremadas (menos diferença entre as mais 

preferidas e as menos preferidas), continue a existir uma escolha do Azul como a cor mais 

popular e o Amarelo como a menos popular em ambos os sexos, embora a segunda cor mais 

popular seja diferente: o Vermelho para o sexo masculino e o Verde para o sexo feminino. Mas 

talvez mais importante seja a possibilidade de analisar a progressão de outras cores ao longo dos 

anos, que demonstram que as preferências mesmo dentro de um mesmo grupo variam, 

concerteza acompanhadas por fenómenos culturais como a moda, a arte, a publicidade, e que 

vão moldando também a opinião dos inquiridos. Exemplo deste fenómeno é o Cor-de-Laranja 

que chegou a ser a cor mais escolhida em 1970, para depois figurar entre as menos escolhidas 

nos anos 80 e a menos escolhida em 1999; ou o Violeta que atingiu o máximo de popularidade 

nos anos 90, disputando em 2007 o lugar de menos escolhida com o Amarelo e o Laranja. 

Nas associações e significados simbólicos é fundamental referir o papel da Heráldica que ainda 

hoje rege códigos de aplicação de cor em diversas situações, nomeadamente institucionais, 

desde bandeiras nacionais, brasões de vilas e cidades e até nas cores de equipas desportivas. De 

acordo com Pastoreau (1997) a Heráldica nasce por razões militares com o fim de reconhecer os 

combatentes no campo de batalha e no torneio, sendo utilizada de forma generalizada a partir do 

Sec.XII, rapidamente se tornando no maior sistema codificado simbólico da cor criado pela 

cultura ocidental. No sec.XIV toda a sociedade ocidental o utilizava como forma de distinção 

social. A Heráldica encara as cores como entidades abstractas e puras, sem nuances, podendo 

ser substituídas por padrões convencionados quando representadas a Preto e Branco ou em 

materiais de cor uniforme como a pedra. As regras da Heráldica são pouco numerosas mas 

muito rigorosas, existindo seis cores base: Branco (prata), Amarelo (ouro), Vermelho (gules), 

Preto (sable), Azul (azur) e Verde (sinople). O Púrpura junta-se no sec.XIII mas é menos 

utilizado, embora seja importante para perfazer o número de 7 cores considerado fundamental 
                                                
32 Lembramos aqui no entanto que a Heráldica, com o seu enorme manancial simbólico tem na cor uma representação abstracta, 
podendo até ser substituída por padrões quando é por exemplo aplicada na execução de brasões em  pedra. 
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do ponto de vista da Harmonia (Pastoreau 1997:94). Estas cores associam-se entre si com regras 

bem determinadas. O Branco e o Amarelo pertencem a um grupo (Metais) e as restantes a outro 

(Cores), não se podendo justapor ou sobrepor duas cores do mesmo grupo. Mais uma vez 

referimos o facto destas associações com a cor serem puramente conceptuais e simbólicas, não 

distinguindo as diversas nuances de cor: um Vermelho tem o seu significado não obstante poder 

ser diferente de outro Vermelho. Aliás este facto permite representar cada cor com uma trama 

respectiva que pode ser utilizada nas representações a preto e branco ou nos brasões talhados 

em pedra. Deixamos aqui alguns dos principais significados atribuídos a este código: 

Metais 

  Ouro (Amarelo) 
Nobreza, Magnanimidade, Riqueza, Poder, Constância, Sabedoria, Amor. 
 

  Prata (Branco) 
Pureza, Integridade, Inocência, Obediência, Firmeza, Vigilância, Eloquência,    

  Felicidade, Verdade 

Cores 
  Gules (Vermelho) 
Força, Vitória, Ousadia, Altivez, Astúcia, Justiça, Amor Divino. 

 
  Azure (Azul) 
Justiça, Humildade, Verdade, Lealdade, Fidelidade, Castidade, Amor, Felicidade,   

  Caridade, Beleza, Perseverança, Nobreza. 
 

  Sinople (Verde) 
Esperança, Fé, Amizade, Serviço, Respeito, Honra, Cortesia, Amor, Vigor,   

  Abundância. 
 

  Sable (Negro) 
Prudência, Tristeza, Rigor, Honestidade, Obediência, Simplicidade, Dor, Sabedoria, 

  Ciência, Gravidade. 
 

  Púrpura (Violeta) 
Fé, Devoção, Temperança, Castidade 

O conhecimento dos sistemas e preferências culturais e simbólicas pode ajudar-nos a enquadrar 

as nossas escolhas estéticas aplicadas a determinada situação, mas quanto a nós não devem 
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sobrepor-se a critérios funcionais, ergonómicos e de adequação histórica e morfológica aos 

objectos tratados, a não ser que seja essa obviamente a sua intenção programática. O artista 

Donald Judd, que embora admirasse os trabalhos sobre cor que denotavam sensibilidade e 

conhecimento de causa como a obra de Josef Albers e particularmente o seu livro Interaction of 

Color, afirmou que o estudo da cor se tinha tornado uma actividade científica tal como a 

astronomia, e tal como ela tinha sido amaldiçoada com a sua própria astrologia (Temkin 2008a). 

De facto existe uma quantidade enorme de informações sobre a cor pouco credíveis, o que 

demonstra a sua enorme importância na nossa cultura, mas abona pouco a favor do 

reconhecimento da seriedade do seu estudo. Judd abandonou o tipo de tintas e pigmentos 

utilizados pela Pintura ocidental durante séculos e escolheu materiais e cores industriais que 

estabelecessem uma ruptura com aquela tradição e uma estreita relação com o mundo actual. 

Esta atitude cultural também se verifica em diversas abordagens nas outras artes, 

nomeadamente em Arquitectura, onde a recusa da tradição se transforma pouco a pouco 

também ela numa tradição, perdendo o seu significado. Exemplo disto é a utilização da cor 

Branco na arquitectura, outrora sinónimo de reacção contra o excesso de decorativismo e hoje 

utilizado de forma indiferenciada e com total ausência de intenção: White is commonly used by 

architects as a non-colour, a neutral ground, a blank sheet of paper through which architecture 

achieves its conceptual rationale. However, since architecture is experienced by the senses and 

the intellect, white cannot be considered neutral, neither in aesthetic or perceptual terms nor in 

ergonomic and psycho-physiological concerns for human comfort and well being33 (Pernão 

2010:154). O Branco e os tons acromáticos, a partir dos anos 70, foram conotados com uma 

imagem High-Tech tentando traduzir uma cultura que via no futuro computadorizado e anónimo 

o caminho da evolução estética. Podemos dizer que esta imagem de futuro teve como uma das 

suas géneses estéticas, e de forma brilhante, o filme 2001, Odisseia no Espaço de Stanley 

Kubrik em 1968, e produziu infelizmente muitos ambientes totalmente inadequados ergonómica 

e psicologicamente ao desenrolar das funções humanas que aí se desenvolvem. O Branco é uma 

cor de grande poder simbólico, associando-se à ideia de Luz, geradora de tudo e de todos 

                                                
33 "O Branco é comummente utilizado pelos arquitectos como uma não-cor, um fundo neutro, uma folha de papel vazia através 
da qual a arquitectura atinge o seu objectivo conceptual. Mas no entanto, uma vez que a arquitectura é experimentada pelos 
sentidos e pelo pensamento, o Branco não pode ser considerado neutro, nem do ponto de vista estético ou perceptivo, nem tão 
pouco na relação psico-fisiológica que possui com o conforto humano e o seu bem-estar". Tradução livre do autor. 
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(corporizada aliás em muitas divindades na história das religiões), símbolo da Verdade e da 

espiritualidade e como tal deveria ser utilizada de forma muito mais consciente desse seu poder. 

Não podemos no entanto esquecer que o Branco é a cor com maior factor de reflectância 

luminosa e como tal  potencialmente desastroso para o nosso conforto visual. Frank Mahnke 

cita vários estudos que mostram a desadequação da utilização desta cor em ambientes de 

trabalho, tanto a nível ergonómico como mesmo ao nível das reacções psicológicas dos seus 

utilizadores: The study's conclusion about white walls: empty, neutral, no vitality34 (Mahnke, 

1986:80). No entanto, o Branco continua a simbolizar um ambiente clean e moderno 

independentemente das situações ou escala da sua aplicação que o podem transformar numa cor 

totalmente inapropriada na nossa envolvente visual. Batchelor (2007) dá um nome a esta recusa 

de utilização da cor - Chromofobia - afirmando que a questão não é o Branco mas sim a 

generalização do Branco (Whiteness) porque o torna abstracto (Batchelor 2007:13). Aliás de 

acordo com esta ideia, no videoclip da música Imagine de John Lennon em que este sai de uma 

atmosfera escura (bosque) para se sentar num piano Branco numa casa pintada de Branco lê-se 

sobre a porta de entrada: This is not Here35. Ou seja, o mundo Branco, espiritual e puro que 

apoia a mensagem utópica que a música veicula não é aqui, não é na Terra. 

Outro dos fenómenos culturais mais actuais relacionados com a cor é a utilização do Verde 

como conotação de uma acção social e política no sentido da sustentabilidade (outro chavão 

contemporâneo) da nossa relação com o planeta e com o seu (nosso) futuro. Os movimentos 

ambientalistas que surgiram nos anos 70 com a discussão das vantagens e desvantagens da 

proliferação da energia nuclear (o movimento GreenPeace é fundado em 1971) provocaram 

uma (má) consciência social que ganhou cada vez mais presença com os desastres ecológicos 

como o acidente nuclear de Chernobyl em 1986 ou o derrame do Exxon Valdez em 1989, e com 

a constatação da influência da acção humana nas alterações climáticas e nas suas consequências 

violentas. Os Partidos Verdes proliferaram por todo o mundo e a sustentabilidade, de uma 

acção de revolta transformou-se numa consciência global aproveitada em discursos políticos, 

muitas vezes esvaziada do seu significado ou de qualquer acção inerente. Na prática 

                                                
34 "A conclusão do estudo sobre paredes brancas: vazio, neutro, sem vitalidade" - tradução livre do autor. 
35 "Isto não é aqui" - tradução livre do autor. 
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arquitectónica e urbanística Arquitectura Verde significa a combinação da arquitectura com o 

espaço verde da vegetação, sendo uma denominação comummente conhecida e culturalmente 

aceite há mais de uma década, conforme refere Schindler (2008). Esta Green Architecture 

invade os espaços das nossas cidades tentando chamar ao nosso quotidiano uma consciência de 

necessidade de reinserção da cidade numa harmonia perdida com a Natureza: Here the green 

hue is meant to redeem the Earth from past human mistakes and contribute to its salvation36 

(Schindler 2008:1). Esta é uma simbologia cultural que se estende actualmente em inúmeras 

outras actividades do ser humano, amplamente divulgada pela publicidade: a procura de uma 

forma de vida verde adquiriu o sinónimo de vida saudável, a ingestão de produtos verdes, sem 

adição de produtos químicos, etc. 

A cor é portanto um poderoso veículo simbólico que pode fazer uso de elementos arquétipos e 

de relação sinestésica praticamente universais, mas que precisa de um constante 

acompanhamento e enquadramento relativamente aos fenómenos estéticos, culturais, sociais e 

políticos para que a sua mensagem seja compreendida de acordo com o pretendido. 

2.6 Pressupostos Históricos: a Cor na Envolvente Humana 

O ser humano necessitou de retirar eficazmente da sua envolvente as informações sensoriais que 

lhe permitiram a sobrevivência entre as outras espécies. Dessas, a selecção das frequências do 

espectro luminoso (cores) de que necessitava foi determinante: desde a interpretação da 

variação das cores e dos seus limites no campo perceptivo como formas e volumes, a 

interpretação do movimento das cores como movimento dos objectos ou animais a que podia 

corresponder um perigo ou uma eventual presa, até à interpretação dos atributos dos alimentos 

revelados pela cor - determinada cor de uma baga podia significar alimento enquanto outra 

podia envenená-lo, ou determinada cor num fruto podia significar que estaria pronto a ser 

colhido enquanto outra significaria que ainda estaria verde37.  

À medida que foi humanizando o seu habitat, artificializando-o em favor do seu conforto e 

                                                
36 "Aqui a cor Verde destina-se a redimir a Terra dos erros humanos no passado e a contribuir para a sua salvação"- tradução 
livre do autor. 
37 Aliás é reveladora a utilização da palavra verde para significar que um fruto ainda não está maduro, independentemente de ele 
ser de cor verde ou não. 
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conveniência, também a cor assumiu aí um papel fundamental. Lembramo-nos das pinturas 

rupestres e digitalizações de mãos embebidas no sangue de animais e noutros pigmentos 

Vermelhos que deixavam a sua marca mágica no seu imaginário quotidiano. Negros, ocres e 

Vermelhos constituem a paleta natural deixada pelo homem nas paredes do seu primeiro 

habitat, decorrente dos materiais de que dispunha provenientes dos vegetais (carvão), animais 

(sangue) e da terra (óxidos e terras). Em todas as civilizações e em todos os lugares da terra 

vemos aparecer as mesmas cores no habitat humano (Le Corbusier 2006:100).  

Não queremos fazer aqui uma história da utilização da cor pelo ser humano mas tão só explicar 

como ela sempre esteve presente à sua volta e foi reveladora da relação entre ele e a sua 

envolvente, quer pelo uso dos materiais naturais de que dispunha, quer pela atribuição simbólica 

que fez a algumas dessas cores e pigmentos, do Vermelho-Sangue rupestre à utilização dos 

metais pelas culturas sul-americanas e egípcia, nomeadamente do ouro, na sua associação com a 

luz e a espiritualidade, o Azul da noite e do cosmos proveniente do  Lápis Lazúli, ou o Verde 

proveniente da rocha vulcânica Obsidiana simbolizando a flor do Lótus, a fertilidade e a 

vegetação (vida) do Nilo. Se adicionarmos o Púrpura obtido do Murex mediterrânico (espécie 

de búzio) e o Branco do calcário, teremos a paleta humana que perduraria durante séculos até ao 

Renascimento (Birren 1978:1). É geralmente aceite a existência de três momentos distintos de 

mutação na história ocidental da utilização da cor pelo ser humano, tal como é descrita por 

Pastoureau (1997:13): a transição da proto-história com o Branco, o Vermelho e o Preto para a 

Idade Média que acrescenta a estas o Azul, o Verde e o Amarelo; a transição da Idade Média 

para o Renascimento e para os Tempos Modernos em que o Preto e o Branco são de alguma 

forma subalternizados; e finalmente a alteração motivada pela Revolução Industrial em que se 

passa a conseguir fabricar e sintetizar quimicamente uma quantidade enorme de cores e a repeti-

las sempre da mesma forma. 

Todas estas evoluções da utilização da cor representam segundo Swirnoff (2000) respostas do 

ser humano ao seu habitat específico, misturando de forma complexa a vontade de 

representação de elementos simbólicos com a utilização dos materiais e pigmentos da sua 

envolvente:  

Shaped by light, it may represent a response in people to the characteristics of the natural 
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environment, to its harshness or abundance, desolation or luxuriance, relative presence or 

absence of sunlight. Color experience and color sense appear to be collective, vernacular 

expressions38 (Swirnoff 2000:1). 

De acordo também com esta ideia John Gage afirma que a cor está na experiência de todos nós 

e que as cores da Natureza têm continuidade nas cores da Arte (Gage 2001:8). Quando falamos 

desta relação entre o ser humano e o seu habitat, no que respeita a cor e pigmentos, falamos das 

pinturas, dos objectos do quotidiano, das roupas, mas podemos estender também esta relação à 

formalização do seu ambiente construído, transformado para seu conforto: o abrigo, arquétipo 

da arquitectura. Os materiais com que constrói são primeiramente os materiais de que dispõe e 

que transforma, o que vai constituir uma relação de harmonia e uniformidade cromática com a 

envolvente natural. Mais tarde, quando a satisfação da simples necessidade de abrigo está há 

muito consolidada, e também à medida que as relações comerciais se estabelecem, alguns 

materiais e cores, pela sua aparência e características únicas, conhecem uma utilização que 

transcende o seu local de origem, são transportados e trocados desde o primeiro momento das 

relações entre os povos. Os pigmentos, acompanharão as especiarias, o chocolate, o café ou o 

chá nos grandes movimentos comerciais da Humanidade. A história da cor e dos seus 

pigmentos naturais que se mantiveram até ao sec.XIX, quando se começaram a conseguir as 

primeiras sínteses químicas, está bastante divulgada, mas incide sobre a sua utilização na 

Pintura e nas Artes Aplicadas, em pequenos objectos, tecidos e ornamentos arquitectónicos. 

Mesmo as obras relevantes de John Gage sobre a cor e a cultura (Gage 2001) e a cor e o seu 

significado (Gage 2002) fazem incidir os seus exemplos sobre a Pintura39. Seguindo a 

abordagem aqui apresentada em que consideramos a cor como forma do espaço, seria no 

entanto importante estabelecer uma história dos ambientes cromáticos, e da forma como esses 

pigmentos se aplicavam e acentuavam ou contrastavam com as cores dominantes dos materiais 

usados na construção do habitat, como as várias pedras locais, a argila, etc. Porque uma jóia de 

ouro e lápis lazúli terá uma percepção e significado na poeira dourada do Nilo entre paredes de 

                                                
38 Modelada pela luz, pode representar uma resposta das pessoas às características da envolvente natural, à sua aspereza ou 
abundância, desolação ou presença luxuriante, maior presença ou ausência da luz solar. A experiência da cor e o sentido da 
cor parecem ser expressões vernaculares e colectivas - tradução livre do autor. 
39 Já Johannes Itten o tinha feito na sua obra de referência The Art of Color (Itten 2002). 
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calcário e outra na neblina do Mar Báltico entre os tons escuros da madeira ou das argamassas 

coloridas. Todos os locais possuem características próprias que recebem, reflectem e 

transportam a luz de forma diferente até nós (o próprio espectro e inclinação dos raios solares é 

diferente de local para local na Terra), para além das condicionantes cromáticas específicas dos 

materiais de cada região. Podemos considerar determinada paleta cromática como característica 

de um local, uma Geografia da Cor (Geographie de la Couleur) como refere Lenclos (1989) ou 

como um marcador cultural geográfico (Geographic Marker) conforme refere Swirnoff 

(2000:5). Esta cor, que distingue povos e culturas, é determinada pelas cores da envolvente 

natural e pelas cores da envolvente artificial, fruto da resposta, integração e coexistência do ser 

humano nesse habitat.  

Hoje em dia, embora os media e a internet tendam a equalizar as preferências estéticas e 

culturais, continua a existir um enorme peso da tradição cromática regional, e dos seus 

significados próprios, no ambiente quotidiano, aliada aos materiais aplicados, à história dos 

países e das regiões, à religião, às convenções sociais e à simbologia e iconografia próprias de 

cada cultura. A cor, com a sua função simbólica e estética, está presente na nossa envolvente 

através dos objectos que manipulamos, do vestuário que envergamos, dos ambientes cromáticos 

naturais e artificiais em que nos deslocamos, e faz-nos sentir em nossa casa culturalmente, ou 

na casa de outrem quando viajamos. 

2.7 O Léxico da Cor 

Embora tenhamos já referido a importância das palavras que nomeiam o fenómeno cromático 

no processo cognitivo da percepção da cor, a importância deste tema justifica a sua presença 

autónoma como pressuposto para a abordagem desta investigação. Podemos afirmar que existe 

um espaço de cor perceptivo e um espaço de cor cognitivo: o primeiro apenas limitado pela 

capacidade do reconhecimento de cores pelo aparelho óptico humano (cerca de 10 milhões40) e 

o segundo pela interpretação, ou representação interna categorizada das cores, em que assume 

especial relevância a sua nomeação. Quando se fala de léxico relacionado com a cor, a primeira 

ideia que nos surge será sempre o estudo da nomeação da cor, ou seja os nomes que damos às 

                                                
40 Dados do sistema NCS - Natural Colour System. 
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cores. Sobre este assunto existe diverso material publicado com relevância, do qual referimos a 

obra de referência Basic Color Terms de Berlin & Kay (1999)41, embora não conheçamos 

estudos dedicados exclusivamente à língua portuguesa, de abordagem sistemática e actual. O 

estudo desta vertente do léxico será sempre uma investigação sem fim, pelo contínuo surgir de 

termos, muitas vezes instigados pela cultura publicitária e consumista actual, mas que deverá 

abarcar as suas raízes etimológicas, a evolução cultural e histórica dos próprios termos. A 

relação da palavra que define uma cor e o seu significado será sempre muito complexa e 

circunstancial. Gage (2001) aponta como exemplo desta dificuldade a afirmação do filósofo 

romano Boethius que diz que a cor é um mero acidente, incapaz de nos informar sobre a 

verdadeira natureza das coisas uma vez que Branco era por exemplo usado para descrever um 

cisne, ou um material inanimado como o mármore (Gage 2001:79). Mas se queremos perceber 

como uma cultura, ou um grupo social se relaciona com a cor, teremos que estudar a forma 

como as cores são catalogadas ou organizadas: quantos nomes de cor esse grupo distinguirá 

num gráfico que contenha não só as cores mais saturadas mas todas as cores? Quais 

considerarão as mais importantes? Como as relacionarão, ou seja, que palavras usarão para 

dizer que esta cor é mais ---- do que esta outra? Reparem que nesta última questão 

introduzimos uma questão de léxico que consideramos mais importante do que a própria 

nomeação, por vezes muito particular das cores (Rosa pálido, Rosa choque, etc.), e que é uma 

estrutura que permita falar das cores e da sua relação entre si, que permita posicioná-las num 

sistema geral de referência. Esta sistematização na Língua Portuguesa é urgente, e não apenas 

entre os profissionais que usam a cor na sua profissão, mas entre todos (que no fundo usam 

também a cor de diversas formas no seu quotidiano) e desde muito cedo na educação básica. O 

Círculo Cromático, que continua a ser a base da educação do fenómeno cromático, representa 

um conjunto de cores de observação muito rara (por exemplo no arco-íris) pela sua saturação e 

que advêm da representação gráfica circular das cores da refracção da luz. E as cores que vemos 

                                                
41 Embora sendo uma obra de referência os seus pressupostos são largamente colocados em causa por vários autores que 
contestam o estabelecimento dos termos base (basic terms) da nomeação das cores, como é referido por Gage (2002), uma vez 
que na Antiguidade e mesmo na Idade Média, por exemplo, não existia distinção entre algumas delas. Mesmo entre linguagens 
diferentes na actualidade não existe por vezes a distinção antagónica entre pares de cores complementares ou entre Preto e 
Branco (Gage 2002:29). 
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nas superfícies no nosso quotidiano? Onde está a cor da nossa pele no círculo cromático42?  

Na disciplina optativa Luz e Cor, que tem a docência do autor na FAUTL, tivemos 

oportunidade de trabalhar estes conceitos, quer entre alunos portugueses, quer entre estudantes 

de diversas nacionalidades (Programa Erasmus), iniciando também uma investigação no 

Laboratório de Cor da FAUTL sobre este tema. Num inquérito formulado aos alunos desta 

Disciplina foram apresentadas questões sobre o léxico da cor. O gráfico de cores apresentado 

para determinar a posição e nomeação das principais cores não foi um círculo cromático 

convencional, mas sim um círculo que proporcionasse uma diversidade de cores que incluísse 

as variações de luminosidade e saturação (fig.9).  

 
Fig. 9: Distinção e nomeação das cores principais. 

Á esquerda uma resposta de uma aluna Portuguesa e á direita uma resposta de uma aluna Brasileira. 

Imagens do inquérito Color Lexicon efectuado pelo autor no ano lectivo 2009/2010 na Disciplina Luz e Cor, 
FAUTL. 

Deixando de parte as considerações referentes às diversas abordagens de outras línguas, matéria 

para futuro desenvolvimento, surgiu uma distinção de 7 cores fundamentais em Português : 

Vermelho, Cor-de-Rosa, Violeta, Azul, Verde, Amarelo e Cor-de-Laranja, às quais se juntaram 

o Lilás e o Marron para a Língua Brasileira. 

                                                
42 E já agora, onde está o lápis de cor de pele nas caixas de lápis de cor escolares, que as crianças ansiosamente procuram? Não 
é por acaso que isto acontece: a educação da cor baseada no círculo cromático produz uma série de aberrações e de dislexia 
entre a informação da nomeação da cor e as cores que observamos no quotidiano. Os pele-vermelhas nos desenhos das crianças 
não são uma escolha delas, é uma condição que uma cultura de cor mal direccionada lhes impõe! 
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Este estudo carece de continuidade, de forma a poder constituir relevância através do número de 

respostas, e deverá compreender-se que estas respostas deverão sempre ser enquadradas no 

universo dos estudantes de Arquitectura. 

De qualquer forma foram levantadas questões extremamente importantes, que demonstram que 

a nomeação é também uma questão cultural, e que relevam a nossa afirmação de que o ensino 

da cor deve ser afastado da simples repetição em abstracto de círculos cromáticos. Vemos por 

exemplo que cores como o Cor-de-Rosa e o Castanho podem ser consideradas fundamentais na 

distinção e nomeação cromática, e estas não constam das chamadas cores mais importantes, e 

muito menos das cores primárias ou secundárias do referido círculo cromático. São variações 

noutras dimensões da cor. A sistematização do universo cromático terá portanto que contar 

sempre com um modelo tridimensional. No mesmo inquérito tentámos averiguar de que forma 

os estudantes nomeavam estas variações da cor através da resposta às letras a, b e c constantes 

do gráfico da figura 10, e apurámos que as diferenças e a confusão da terminologia aplicada a 

estes conceitos é enorme.  

 
Fig. 10: As dimensões fundamentais da cor. 

Imagem do inquérito Color Lexicon efectuado pelo autor no ano lectivo 2009/2010 na Disciplina Luz e Cor, 
FAUTL. Imagem baseada em http://www.uwgb.edu/heuerc/2D/ColorTerms.html [Acedido em: 30.11.2009]. 

Para a dimensão representada pela letra a as respostas veiculadas em sessão de trabalho 

divergiram entre Luminosidade, Brilho e Claro-Escuro. Destas a mais desadequada, mas muitas 

vezes utilizada, até em manuais escolares, é o Brilho (que deriva provavelmente da tradução da 

palavra inglesa Brightness) porque este atributo é uma característica das superfícies e não da 

cor. Para a dimensão representada pela letra b as respostas veiculadas em sessão de trabalho 
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divergiram entre Intensidade da Cor, Saturação e cores mais ou menos fortes ou mais ou menos 

abertas, e para a dimensão representada pela letra c entre Cor, Tonalidade e Matiz.  

Esta diversidade na nomeação das principais características da variação da cor, ou seja, nas suas 

dimensões  fundamentais, é para nós muito mais preocupante do que o acerto impossível na 

nomeação da enorme quantidade de nomes de cores, sempre em constante actualização. Deste 

pequeno trabalho efectuado relevamos a necessidade do estabelecimento de termos de 

referência em Língua Portuguesa no âmbito do fenómeno cromático que constituam uma base 

de comunicação inequívoca quer entre profissionais que utilizam a cor no seu quotidiano, quer 

na educação escolar geral. 

Existe uma grande variedade de palavras portuguesas para definir conceitos relacionados com a 

cor e a sua variação, muitas vezes contraditórios, porque essa informação não é estabilizada 

desde cedo na nossa educação. Mesmo nos meios académicos reina a confusão porque 

consoante os investigadores se aproximam mais de um ou de outro sistema ou modelo de 

codificação cromática assim divulgam os termos relacionados com esse sistema, isto para além 

das diferenças de tradução dos textos normalmente veiculados em língua inglesa.  

Na Tese de Mestrado, pioneira em língua Portuguesa sobre o fenómeno cromático e a sua 

aplicação à Arquitectura, Dulce Loução define como dimensões da cor: Matiz (ou Tonalidade), 

Valor (Brilho ou Luminosidade) e Intensidade (Saturação ou Chroma) utilizando para esta 

última palavra a sua expressão inglesa (Loução 1992:30). Como vemos, o léxico da cor não se 

encontrava, nem se encontra ainda, sedimentado, existindo várias expressões para designar 

conceitos idênticos na sua tentativa de descrição tridimensional do espaço da cor, mas não 

significando exactamente o mesmo, aliás como é explicado no referido trabalho. 

Um dos sistemas mais difundido na educação da cor, e como tal com mais responsabilidade na 

divulgação dos termos que lhe estão associados, é o sistema Munsell criado no início do sec.XX 

e que define um espaço de cor tridimensional com princípios idênticos ao da figura 10 com as 3 

dimensões descritas como: Hue, Value e Chroma. Na descrição do sistema, Value é definido 

também como Lightness e Chroma como Color Purity. Este sistema chegou até nós em 

português com as suas características geralmente descritas como Matiz, Valor e Saturação, 

descrevendo o Valor como Valor de Claro-Escuro definido também como a Luminosidade da 
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Cor e a Saturação como Grau de Pureza da Cor.  

A palavra Matiz alicerçou-se como sinónimo de Hue ao longo dos anos na língua portuguesa, 

bem como a palavra Saturação como Chroma que é de fácil compreensão pela alusão directa à 

mistura do pigmento na cor - quanto mais pigmento tiver a mistura, mais pura será a cor e mais 

saturada a mistura. No entanto a etimologia da palavra Matiz tinha uma raiz diferente aludindo a 

uma variação de outro tipo, como refere Machado (2003 IV:77) que cita um escrito do sec.XVI 

em que é referido cores e matizes no sentido de uma cor ter várias matizes. A palavra Chroma 

poderia ter sido traduzida simplesmente por Croma, uma vez que temos Cromático, mas só com 

a divulgação nos anos mais recentes do sistema de codificação NCS (Natural Colour System) se 

começou a utilizar a palavra Cromaticidade porque faz parte da tradução que esse sistema fez 

para a língua portuguesa. Este sistema, que iremos utilizar neste trabalho pela sua génese na 

percepção da cor pelo ser humano, tema da nossa investigação, adopta também um espaço 

tridimensional de referência idêntico ao da figura 10 em que qualquer cor é definida pela 

proximidade na sua percepção a 6 cores elementares: Amarelo, Vermelho, Azul, Verde, Branco 

e Preto43. A codificação da cor deste sistema é definida por 3 parâmetros que se expressam no 

original por Hue, Blackness e Chromaticness, formando estas duas últimas em conjunto a 

Nuance da cor.  

Na figura 11 podemos observar o espaço de cor deste sistema, em que vemos as 6 cores 

elementares, 4 delas colocadas sobre a linha do equador (Amarelo, Vermelho, Azul e Verde), o 

Branco em cima e o Preto em baixo. Entre estas duas últimas vemos a escala de cinzentos 

formando o eixo acromático do sistema. Na imagem está representado o plano de cor referente 

ao Hue Y90R (Amarelo com 90% de Vermelho) destacando-se a cor com a Nuance 0580 (5% 

de Blackness, 80% de Cromaticness).  

 
                                                
43 O NCS foi desenvolvido na Suécia a partir dos anos 50 por investigadores dedicados ao estudo da percepção da cor, e 

baseado na teoria da oponência de cores de Hering, modelo principal de explicação do processo de visão cromática, e é hoje 

implementado como sistema standard em vários países, como por exemplo em Espanha a partir de 1994. É também muito 

divulgado em Portugal constituindo um meio previligiado de contacto com os fabricantes de tintas e revestimentos que o usam 

como referência.  
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Fig. 11: Espaço de cor NCS. 

Imagem retirada da aplicação NCS Navigator 2.0, disponível online em www.ncscolour.com [Acedido em: 
16.06.2011]. 

A codificação desta cor será portanto NCS S 0580-Y90R. 

Debrucemo-nos um pouco sobre o léxico que acompanha este sistema, com o objectivo de o 

esclarecermos e formalizarmos com clareza a sua tradução para a língua portuguesa para o 

utilizarmos também neste trabalho. Na documentação deste sistema com tradução portuguesa, 

que acompanha as amostras de cores das empresas de tintas no nosso país, Hue, Blackness e 

Cromaticness são traduzidas por: Tonalidade, Percentagem de Preto e Cromaticidade, e ao 

conjunto das duas últimas é dado o nome de Gradação para traduzir Nuance. A palavra Hue é 

portanto traduzida por Tonalidade. Sabendo que esta palavra provém etimologicamente da 

palavra em Grego Antigo Tónus que significa tensão, força (Machado, 2003) e que Tom tem o 

significado de grau de intensidade de uma cor44, pensamos que esta expressão se aplicaria 

melhor à variação da cor segundo a sua força, ou seja à sua Saturação. Assim adoptaremos a 

palavra Matiz, com significado já sedimentado, para designar este atributo da cor. Quanto à 

tradução do termo Blackness por Percentagem de Preto, entendemos a sua razão, uma vez que 

se o designarmos por Luminosidade, neste sistema, incorremos numa aparente incongruência 

                                                
44 Ver por exemplo o Dicionário da Língua Portuguesa da Porto Editora. 
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linguística quanto dissermos que quanto maior for o valor da Luminosidade mais escura será a 

cor (maior Percentagem de Preto). Para além da razão de que a Luminosidade (Lightness) não 

corresponde neste sistema a este conceito, sendo aqui definida como um índice de reflectância 

luminosa da cor, que só em casos especiais (nas cores acromáticas) terá uma correspondência 

linear com as notações de Blackness. Outra hipótese de tradução será retomarmos a palavra 

Valor (de Claro-Escuro), mas também esta deverá ser afastada pela mesma razão do termo 

Luminosidade, uma vez que no sistema NCS a percepção da cor estabelece-se por proximidade 

às cores elementares, neste caso ao Preto e Branco, e a notação do parâmetro em análise 

corresponde apenas à percepção da quantidade de Preto que a cor tem. Finalmente a tradução de 

Cromaticness para Cromaticidade parece-nos correcta, uma vez que Cromaticness não significa 

exactamente o mesmo que Saturação neste sistema: a Saturação é entendida como a percepção 

da cor que expressa a relação entre Cromaticness e Whiteness e é graficamente obtida por uma 

linha com início no ponto de origem Blackness (fig.12).  

          
Fig. 12: Cores de igual saturação no sistema NCS. 

Imagem retirada da aplicação NCS Navigator 2.0, ncscolour.com [Acedido em: 16.06.2011]. 

Assim propomos como hipótese de trabalho para a tradução dos elementos da codificação NCS 

em Língua Portuguesa: Percentagem de Preto (Blackness), Cromaticidade (Cromaticness) e 

Matiz (Hue). Concordamos com a tradução de Nuance para Gradação, designando a variação 

da cor segundo os parâmetros conjuntos de Percentagem de Preto e Cromaticidade. Finalmente 

esclarecendo a relação entra as palavras Cromatismo e Cromaticidade podemos dizer, de acordo 

com estas reflexões, que uma cor é mais cromática se possuir uma percentagem superior de 

Cromaticidade. 
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É ainda importante clarificar que quando dizemos Cor referimo-nos à sensação produzida pela 

captação de determinada radiação do espectro visível (luz) através do nosso aparelho visual e 

interpretada pelo nosso cérebro. Existem tantas cores quantas as que a sensibilidade da 

percepção humana puder discernir. 

Desta breve mas necessária incursão no campo do Léxico da Cor, que contamos aprofundar em 

subsequentes trabalhos, fica-nos a certeza de que embora os parâmetros de aferição não 

signifiquem o mesmo nos vários sistemas e modelos de cor mais conhecidos, praticamente 

todos eles assentam em espaços tridimensionais que tornam possível a localização da cor de 

acordo com as suas várias características e atributos. É nossa convicção que o conhecimento e 

manipulação da cor nestes espaços e o consequente rigor na sua nomeação é fundamental para 

que consigamos comunicar e trabalhar melhor a enorme e complexa informação associada ao 

fenómeno cromático. 
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3. A IMPORTÂNCIA DA COR NA PERCEPÇÃO DO ESPAÇO E DO TEMPO 

3.1 Cor Inerente e Cor Percepcionada  

Definiremos neste ponto os conceitos de Cor Inerente e de Cor Percepcionada, dois termos que 

iremos utilizar exaustivamente ao longo deste estudo e que de alguma forma são eles próprios 

fonte de reflexão da própria matéria em análise. Esta distinção corresponde ao âmago da 

questão que nos fez partir para esta investigação, ou seja, a constatação da diferença entre a cor 

existente na superfície dos objectos e a infinidade de cores que realmente vemos sobre essa 

superfície dependentes das diversas condições de observação e iluminação. Quando dizemos 

este automóvel é Vermelho estamos a referir-nos a uma cor generalizável como a cor dominante 

daquele objecto, que será a cor decorrente das características da tinta que o pintou. Não estamos 

a referir-nos às cores que naquele momento estamos a ver nesse automóvel e que podem por 

exemplo, para além do Vermelho, variar entre um Azul/Roxo reflexo do céu, um 

Branco/Amarelo reflexo do sol, e um Cinzento/Negro reflexo do alcatrão. Estas, que são as 

cores da nossa percepção, as cores da aparência do objecto, não são eficazes para a 

categorização (nomeação) da sua cor, e como tal são escamoteadas pela nossa cognição que tem 

que arbitrar uma cor geral, reconhecível e transversal a todas as variações possíveis, que neste 

caso será o Vermelho. O que permite caracterizar e nomear a cor das superfícies é decorrente 

das características da composição da matéria (neste caso a tinta), podendo ser rigorosamente 

analisado, medido e repetido sempre que se pretenda. A essa chamamos a sua  Cor Inerente,  ou 

seja, a cor que pertence à matéria, a cor física. Pelo contrário, as cores que realmente vimos, que 

no exemplo apontado variaram do Vermelho ao Azul, do Branco ao Cinzento, provenientes da 

posição do observador, do objecto e do iluminante, são as suas Cores Percepcionadas45 e são à 

partida dificilmente reproduzíveis e comunicáveis pela sua subjectividade, complexidade e 

quantidade de variáveis envolvidas. Uma Cor Inerente tem muitas Cores Percepcionadas, sendo 

                                                
45 Na Dissertação do Mestrado do autor (Pernão 2005) foi definido o termo Cores Aparentes para designar as cores que formam 
a aparência dos objectos, designadas aqui por Cores Percepcionadas. A escolha deste último termo neste trabalho prende-se 
com a relação com o termo já utilizado em investigações internacionais sobre o mesmo tema - Perceived Colours. 
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a luz o principal agente de transformação das Cores Inerentes das superfícies dos objectos em 

Cores Percepcionadas (Lobo & Pernão, 2008). O presente estudo pretende exactamente analisar 

esta dicotomia e caracterizar a variação da Cor Percepcionada explicando a sua importância na 

percepção do espaço. Na Dissertação de Mestrado do autor (Pernão 2005) havíamos já definido 

como determinante a utilização de dois termos para distinguir estes dois importantes conceitos. 

Na altura definimos Cor Inerente e Cor Aparente para os designar. O termo Cor Aparente foi 

utilizado para designar as cores que formam a aparência dos objectos, e que agora designamos 

por Cor Percepcionada. A alteração desta designação prende-se com a relação com o termo já 

utilizado em investigações internacionais sobre o mesmo tema - Perceived Colours - com o 

mesmo significado. Relativamente ao termo Cor Inerente ele mantém a sua designação embora 

no presente trabalho seja medida com o auxílio de um Colorímetro sobre a superfície, em vez de 

obter a sua codificação por sobreposição de amostras à superfície a observar. Este último 

processo de caracterização das cores inerentes (inherent colours) através da sobreposição de 

amostras à superfície a analisar, foi já utilizado por Anter (2000) no seu trabalho What Colour is 

the Red House? que é uma obra importante na divulgação desta questão, que depois as compara 

com as cores percepcionadas (perceived colours) a distâncias diferentes e em diferentes 

condições de iluminação. A diferença neste nosso presente trabalho é que entendemos que a Cor 

Inerente deveria ser medida com recurso a um colorímetro para que esse valor não recorresse à 

interpretação humana para a sua obtenção. Assim, podemos inclusive obter diferenças entre a 

Cor Inerente e a Cor Percepcionada sobre a superfície, o que no caso precedente não pode 

acontecer.  

Para além da diferença na obtenção da Cor Inerente relativamente ao processo de Anter, 

também a Cor Percepcionada é obtida de forma diferente, com recurso ao Dispositivo de 

Medição de Cores Percepcionadas (DISMECOR) inventado para esta investigação, e que 

oferece a possibilidade de estabelecer comparações entre Cor Inerente e Cor Percepcionada com 

a vantagem de manter um iluminante constante para uma melhor comparação, como se 

explicará em detalhe em capítulo próprio.  

Esta distinção entre as cores pertencentes aos objectos e as cores pertencentes à sua aparência 

havia sido já estabelecida por Goethe (2002:273) que distingue as cores transitórias das 
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permanentes que diz estarem inherent in bodies46. 

Esta variação entre a cor sempre igual que os objectos apresentam na sua superfície - Cor 

Inerente -  e a cor sempre diferente com que os vemos - Cor Percepcionada -  constitui a génese 

da abordagem da cor como forma do espaço, uma vez que é através dela que percebemos a 

posição espacial das superfícies, a direcção da luz, as sombras, os volumes, a sua distância, o 

seu tamanho, etc.  

3.2 A Cor como Forma do Espaço  

Tudo o que vemos quando olhamos à nossa volta são cores. A hipótese de trabalho de todo o 

nosso estudo baseia-se sobre o pressuposto de que é através da percepção da cor que 

interpretamos visualmente a nossa envolvente, ou seja, que é a cor que nos dá a imagem dos 

objectos, dos espaços, das pessoas, de tudo o que associamos mentalmente à visibilidade de 

uma coisa47: não nos apercebemos da cor das coisas mas sim das coisas através da cor. 

Dado que o espaço perceptivo visual é uma entidade em constante variação através das suas 

alterações de aparência motivadas pela luz e pelo movimento dos corpos, a sua percepção é 

também uma função do tempo, como explicaremos mais tarde. 

A asserção de que tudo o que vemos são cores vem já de Aristóteles (2001) como já referimos, 

mas tem especial importância na obra de Goethe (1988) que afirma: 

We observe that all nature manifests itself by means of colours to the sense of sight. We now 

assert, extraordinary as it may in some degree appear, that the eye sees no form, inasmuch as 

light, shade, and colour together constitute that which to our vision distinguishes object from 

object, and the parts of an object from each other. From these three, light, shade, and colour, 

we construct the visible world...48(Goethe 1998: lii). 

                                                
46 "inerentes nos corpos."- Tradução livre do autor. 
47 É relevante que a origem etimológica desta palavra - coisa - segundo Machado (2003) provenha do Latim causa no sentido de 
influência física, razão, motivo, porque também no presente caso a coisa vista é a causa da sua existência no espaço. 
48  "Nós observamos que toda a natureza se manifesta através das cores ao nosso sentido da visão. Afirmamos agora, embora 
possa parecer de alguma forma extraordinário, que o olho não vê formas, considerando que luz, sombra, e cor em conjunto 
constituem aquilo que para a nossa visão distingue um objecto de outro, e as partes de um objecto de outras. A partir destas três, 
luz, sombra, e cor, nós construímos o mundo visível..."- tradução livre do autor. 
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A Natureza, ou seja, tudo o que nos rodeia, manifesta-se pela cor, e a cor é o que distingue um 

objecto do outro e as partes de um objecto de outras, essa é também a nossa convicção, bem 

como também que é a cor que constrói o mundo visível. Goethe distingue aqui luz, sombra e cor 

como três entidades, mas para os objectivos deste estudo consideramos a luz como princípio 

sine qua non da cor, e portanto da visibilidade dos corpos, e a sombra como uma cor com 

características especiais como explicaremos adiante. Ruskin (1971) no seu texto The Elements 

of Drawing afirma também que everything that you can see in the world around you, presents 

itself to your eyes only as an arrangement of patches of different colours variously shaded49 

(Ruskin 1971:27). É curioso que em nota a esta afirmação Ruskin afirme que temos que voltar a 

ver como uma criança, sem preconceitos, para percebermos com que cores é constituída a 

realidade visível, dando o exemplo da relva verde que é sempre amarela ao sol mas que poucos 

o saberão. Esta ideia, que reforça a importância da memória das experiências passadas (e de 

outras informações) na percepção, é também referida por Stern (1984) que afirma que a mente 

funciona como uma espécie de filtro para o olhar (the mind stands in the way of the eye50), o 

que embora seja compreensível do ponto de vista funcional51, é um obstáculo para o Pintor que 

pretende perceber e analisar aquilo que está realmente a ver. E para o Arquitecto e o Designer, 

acrescentamos nós, que pretendem utilizar e prever o efeito da cor como geradora da forma do 

espaço visual.  

Merleau-Ponty (2002) de acordo com este conceito das cores como elementos constituintes da 

visibilidade, propõe uma nova abordagem fenomenológica da percepção quando fala do 

pensamento pictórico de Cézanne, como se pudéssemos imaginar o Pintor no momento em que 

a sua visão se faz gesto (Merleau-Ponty 2002:49), ou seja, no momento em que retira da 

realidade que vê a síntese das cores que a compõem e as aplica na tela. Paul Cézanne dizia, de 

acordo com esta ideia, que não existe modelo na Pintura, mas apenas cor (Stern 1984:8). Esta 

capacidade  de perceber a importância da cor na construção da imagem da realidade é também 

                                                
49  "tudo o que podes ver no mundo à tua volta, apresenta-se aos teus olhos como um conjunto de retalhos de diferentes cores 
em várias gradações"-tradução livre do autor. 
50 "a mente coloca-se no caminho do olhar" - tradução livre do autor. 
51 O reconhecimento de cores perceptualmente diferentes como iguais, por exemplo quando vistas em circunstâncias de 
iluminação que as transformam completamente, corresponde ao fenômeno de Constância de Cor e é extremamente útil para a 
estabilização da informação cromática dos objectos. 
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uma referência importante no trabalho de Swirnoff (1986), discípula de Josef Albers, e que com 

ele aprendeu a trabalhar com rigor na variação da aparência da cor. Swirnoff continuou a 

pesquisa que Albers havia produzido em superfícies bidimensionais e aplicou-a ao estudo 

tridimensional da percepção da cor, ou seja no espaço e no tempo, propondo ainda que a cor 

fosse considerada uma dimensão em si própria. Loeb, na introdução do livro de Swirnoff,  

Dimensional Color,  refere: 

 ...we tend to separate form and color as if they were independent entities. Yet every form is 

seen by observations of its surfaces. Since the perception of a surface cannot exist without its 

microstructure or its color, we cannot separate form from color"52 (Swirnoff 1986:X).  

Não podemos separar forma e cor pois quanto a nós qualquer forma é definida por uma cor que 

se destaca de outra em termos perceptivos, sendo o seu limite a linha de periferia que se forma 

quando uma se transforma na outra. A dependência de cor e forma é também explicada através 

da análise dos processos neuronais, tal como refere Hardin citado por Riley (1995:45):  

Because perceptions of color differences and perceptions of boundaries are closely intertwined 

neural processes, we see color and shapes together. Roughly speaking, as color goes, so goes 

visual shape53.  

Depois de todas estas referências transversais a diversas áreas do conhecimento e que apontam 

para a importância da cor como forma do espaço, perguntamo-nos, tal como Swirnoff (1986), 

como é possível 150 anos depois de Goethe estudarmos ainda a cor e a forma como entidades 

separadas?  

Sendo verdade que a cor pode ser enunciada como a forma do espaço, verdade é também a 

nossa convicção de que a imagem mental que fazemos desse espaço é uma entidade muito 

complexa e que depende também de múltiplas outras informações para a sua percepção através 

de uma sinestesia dos sentidos onde o tacto assume um papel determinante: all the senses, 

                                                
52 " temos a tendência de separar forma e cor como se fossem entidades diferentes. Mas no entanto cada forma é percebida pela 
observação das suas superfícies. Uma vez que a percepção de uma superfície não pode existir sem a sua microestrutura ou a sua 
cor, não podemos separar a forma da cor" - tradução livre do autor. 
53 "Porque a percepção das diferenças de cor e a percepção dos limites são processos neuronais fortemente interligados, vemos 
cores e formas em conjunto. De uma maneira mais simples, onde existe uma cor, existe uma forma visual" - tradução livre do 
autor. 
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including vision, can be regarded as extensions of the sense of touch - as specializations of the 

skin. They define the interface between the skin and the environment - between the opaque 

interiority of the body and the exteriority of the world54 (Pallasmaa 2005:42). Aliás George 

Berkeley no sec.XVIII debruçando-se sobre a relação entre a mente, o corpo e o universo havia 

determinado que não vemos forma e espaço, mas sentimo-los através da associação das 

manchas de cor que vemos com as formas e espaços que captámos em experiências anteriores 

(Hoffman 1998:19). A percepção da cor na sua relação com a experiência holística sensorial 

obtida em momentos anteriores faz com que através da comparação com esses momentos 

sejamos capaz de obter uma explicação tridimensional coerente da nossa envolvente. De outra 

forma não poderíamos reconhecer profundidade num conjunto de cores aplicadas sobre um 

espaço bidimensional, como na representação pictórica55. 

A percepção de formas, volumes e texturas, no campo visual perceptivo, provém da 

classificação e organização das cores e da sua variação segundo critérios cognitivos baseados 

em determinadas regras e experiências anteriores. A cor é inegavelmente um elemento estético 

que apreciamos quotidianamente em inúmeros objectos e na natureza, mas a razão de a vermos 

e analisarmos como o fazemos decorre de factores funcionais que nos permitiram subsistir e 

evoluir como raça, enquanto outros animais apenas distinguem contraste e movimento 

(Lancaster 1996:11). O Ser Humano desenvolveu regras de agrupamento e segregação de cores, 

a partir de um ponto de vista sincrónico e diacrónico, baseadas em princípios de harmonia, que 

conduzem à produção de estruturas coerentes bidimensionais e tridimensionais: formas e 

volumes. Temos que analisar rapidamente a informação visual e estruturá-la para decidir em 

cada instante qual a reacção que o nosso corpo terá a essa informação. Esta capacidade é o que 

na ciência cognitiva podemos chamar de Inteligência Visual segundo Hoffman (1998), que 

sugere duas regras  para as diferentes percepções que as cores possuem conforme a sua relação 

com outras: a interpretação que fazemos das variações graduais de Matiz, saturação e 

                                                
54 "todos os sentidos, incluindo a visão, podem ser considerados como extensões do sentido do tacto - como especializações da 
pele. Eles definem a interface entre a pele e o meio ambiente - entre a interioridade opaca do corpo e a exterioridade do mundo" 
- tradução livre do autor. 
55 A hipótese de Berkeley, que defendemos, é confirmada na área da medicina, onde casos de pessoas invisuais que por 
processos cirurgicos conseguiram começar a ver tiveram que associar o tacto à imagem que viam para depois reconhecer esse 
objecto pela sua simples visão (Hoffman 1998:19). 
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luminosidade como variação de iluminação; e a interpretação que fazemos das variações 

abruptas de Matiz, saturação e luminosidade como variação de superfícies, ou entre superfícies. 

De outra maneira podemos dizer que a interpretação das cores poderá ter duas regras, uma para 

concluir sobre a existência de formas (variação abrupta de cor) e outra de volumes (variação 

gradual entre vários lados de um sólido pela variação da iluminação). Arnheim (1997a) no seu 

livro Art and Visual Perception também refere que os limites que determinam a forma dos 

objectos derivam da capacidade do olho distinguir entre áreas de diferentes cores, sendo esta 

afirmação verdadeira até para as linhas que definem a forma em desenho, uma vez que esta só é 

visível se o lápis ou a tinta se distinguir pela sua cor face à cor do papel (Arnheim 1997a: 332). 

Para explicar esta abordagem é necessário ainda entender que a distinção e classificação das 

cores é também um princípio estético. A classificação eficaz das cores na envolvente é um 

factor importante para qualquer ser vivo, e o ser humano fez dessa classificação um princípio 

estético tal como aconteceu com outras actividades vitais para a sobrevivência biológica, como 

a alimentação ou a reprodução tornando-se uma fonte de prazer, tal como refere o biólogo 

Humphrey (2003)56. Temos prazer em classificar os estímulos que nos chegam da nossa 

envolvente, e desses somos particularmente atraídos pelo reconhecimento de relações entre os 

vários elementos, e não em cada elemento por si, sendo esta uma das definições clássicas de 

Harmonia. Aliás o estabelecimento das regras de harmonia cromática subentendem sempre uma 

relação entre cores. Chevreul (1987) no seu De la Loi du Contraste Simultané des Couleurs et 

de L'assortiment des Objets Colorés, que está na génese de várias obras subsequentes sobre o 

assunto como as de Itten (2002), Albers (1975) ou Birren (1978), estabelece os princípios 

fundamentais da harmonia cromática dividindo-os em dois grupos: Harmonia de Cores 

Análogas e Harmonia de Contrastes, respectivamente pela proximidade das Matizes ou escalas 

de luminosidade (analogia) ou pelo contraste desses mesmos parâmetros. O nosso léxico em 

português leva-nos a considerar harmonia como oposto de contraste, enquanto aqui, e na nossa 

abordagem, é referido o termo harmonia de contraste. 

A reflexão sobre a unidade perceptiva de cor e forma, bem como sobre os seus parâmetros de 

                                                
56 Chevreul refere também o prazer que advém da observação das cores pelo nosso olhar, comparável ,segundo ele, ao prazer de 
experimentar agradáveis sabores através do sentido do gosto (Chevreul 1987:75). 
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organização e classificação biológicos, cognitivos e estéticos enunciados, levam-nos a admitir 

as seguintes regras, importantes para enunciar a cor como forma do espaço : 

i) Reconhecimento da forma pela percepção da cor: advém da percepção da cor quando uma cor 

se destaca de outra por harmonia de contraste (fig.13).  

 
Fig. 13: Reconhecimento da forma através da percepção da cor. 

Imagem do autor 

Na figura anterior a cor Vermelho é interpretada como um triângulo porque é limitada pela cor 

Branco do fundo e pela cor Azul da outra forma com que contacta. Desta maneira destaca-se 

como forma57. A forma Azul tem os seus limites no fundo Branco, na cor Vermelho e na cor 

Verde. O limite a distingue-se do b porque embora seja também um contraste de cor é lida 

como fronteira forma/fundo pela dimensão da cor Branco.  

A forma da cor Azul é reconhecida como um quadrado sobreposto a um círculo Verde, com um 

triângulo Vermelho por sua vez a ele sobreposto. Este fenómeno de construção mental de 

completamento das estruturas formais lógicas (que não vemos mas intuímos) foi desenvolvido 

pelos psicólogos Kurt Koffka, Max Wertheimer e Wolfgang Köhler no princípio do sec.XX 

dando origem à denominada Teoria da Forma (Gestalt). É interessante verificar que apenas 

através da adição de outras duas cores conseguimos produzir o efeito de sobreposição mas com 

simulação de transparência. Este tipo de efeito foi exaustivamente estudado por Josef Albers e 

                                                
57 Gibson (1986) define também o termo detached object como uma superfície topológicamente fechada, ao contrário de 
attached object cuja percepção se entenderá como contínua a outra superfície (Gibson 1986: 307). 
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pelos seus alunos na Bauhaus (fig.14). 

              
Fig. 14: Construção mental da transparência entre formas. 

Devido à nossa experiência quotidiana com objectos de várias características é possível simular o fenómeno de 
transparência adicionando apenas duas cores à imagem da fig.13. 

Imagem do autor 

ii) Reconhecimento da relação forma/fundo pela percepção da cor: advém da percepção da cor 

quando uma cor (forma), ou conjunto de cores análogas (volume) se destaca de outro conjunto 

(fundo ou outro conjunto de cores pertencentes a outros objectos) por harmonia de contraste. 

Podemos facilmente observar esta característica na figura 13: tanto a linha a como a linha b 

produzem uma relação forma/fundo uma vez que existe um grande contraste de cor que faz com 

que não se tente perceber qualquer continuidade na forma. 

iii) Reconhecimento do volume pela percepção da cor: advém da percepção da cor quando uma 

cor se associa a outra por harmonia de analogia e se reconhece dessa maneira uma variação de 

luminosidade entre elas (Fig.15). Para a explicação destas regras retomamos a definição de Cor 

Inerente como cor física, da superfície do objecto (que só pode ser medida por instrumentos 

rigorosos como o colorímetro, sem intervenção do sistema sensorial humano) e Cor 

Percepcionada como a cor que é sentida pelo observador.  

Nesta figura, na imagem da esquerda, interpretamos as três cores Azul (1, 2, 3) como Cores 

Percepcionadas resultantes da mesma Cor Inerente, ou seja, procuramos através de uma 

harmonia de cores análogas explicar coerentemente um objecto tridimensional através da 

variação da cor da sua superfície pela acção da luz. Na imagem do centro mostramos como as 3 

cores Azul definem entre si uma relação de harmonia por analogia de cor definindo limites que 

= 
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reconhecemos como arestas (as linhas brancas a), e uma relação de harmonia de contraste 

relativamente ao fundo determinando pelos seus limites as linhas vermelhas (b). As linhas 

verdes (c) correspondem a uma variação específica da cor (sombra) de que falaremos mais 

tarde. Na última imagem podemos ver como a análise das relações de harmonia entre cores dá 

origem à imagem conceptual abstracta e euclidiana do volume e da sua sombra. 

Fig. 15: Reconhecimento do volume através da percepção da cor. 

Imagens do autor 

As cores que estabelecem entre si uma relação de harmonia de adjacência são classificadas em 

primeira instância como pertencentes a uma variação de uma única Cor Inerente e, logo, com 

grande possibilidade de pertencerem à mesma estrutura tridimensional. As cores que 

estabelecem entre si uma relação de contraste são classificadas, preferentemente, como 

pertencendo a estruturas espaciais diferentes (bidimensionais ou tridimensionais), uma vez que 

se infere que não pertencem a variações naturais de uma mesma Cor Inerente por acção da luz. 

O nosso olhar alimenta o nosso cérebro ininterruptamente de informação cromática que é 

descodificada em estruturas cognitivas coerentes dando origem a formas bidimensionais e 

tridimensionais. A cor fornece o léxico para a interpretação do espaço. Podemos dizer neste 

sentido que as cores são letras, signos para a percepção visual, que o nosso cérebro associa em 

palavras com sentido, procurando o seu significado no dicionário das nossas experiências 

anteriores. Na figura 16 podemos observar uma ilustração deste conceito em que vemos à 

esquerda cada cor percebida apenas como uma letra isolada, sem relação semântica previsível 

com outras. À direita vemos exactamente as mesmas cores (letras) mas associadas em estruturas 

de sentido coerente (palavras). A nossa percepção procura da mesma forma associar as cores 

que chegam ao nosso cérebro continuamente em conjuntos que façam sentido do ponto de vista 
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da percepção dos objectos e do espaço que nos rodeia. 

 
Fig. 16: Da cor à forma. 

As cores são letras que o nosso cérebro associa em palavras (formas). 

Imagem do autor. 

iv) Reconhecimento da posição espacial dos objectos pela percepção da cor: advém da 

percepção da cor quando existe um reconhecimento de que uma mesma cor, ou cores de 

luminosidade idêntica, pertencem a superfícies com a mesma posição no espaço (recebem a 

iluminação da mesma forma, logo terão uma posição espacial idêntica).  

Uma vez que uma maior luminosidade de uma superfície pressupõe que esta se encontra voltada 

para a fonte de luz, ao contrário de outra que apresenta uma menor luminosidade, então a 

distribuição da luminosidade ajuda a localizar as superfícies e os objectos no espaço (Arnheim 

1997a:313). Desta afirmação decorre que podemos organizar a posição das superfícies de 

acordo com a sua luminosidade: as superfícies de idêntica luminosidade são percepcionadas 

como possuindo uma mesma direcção espacial.  

Na figura 17 podemos observar na imagem da esquerda uma série de cores que pela sua relação 

de adjacência cromática produzem um efeito de sensação tridimensional volumétrica (cubos 

sobrepostos), pelas razões que já referimos. Na imagem da direita, embora não seja tão clara a 

relação tridimensional das superfícies uma vez que elas já não estão agrupadas de forma a 

reconhecermos formas volumétricas conhecidas (cubos), continuam no entanto a serem 
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referenciadas a direcções espaciais específicas apenas pela sua diferente cor. A razão deste 

fenómeno é que continuamos a atribuir diferentes posições no espaço às diversas cores 

decorrentes do que pensamos ser a diferente exposição das superfícies a um mesmo iluminante. 

 
Fig. 17: A cor e a localização espacial. 

Imagem: Pernão & Durão (2006)."Elementos para um Novo Entendimento da Cor como Geradora do Espaço e do 
Tempo, Artitextos nº3, Dez 2006, pp.149-178. Lisboa: Centro Editorial da FAUTL, Fig.13, p. 167. 

A característica de atribuir posições espaciais às superfícies de acordo com os seus valores de 

luminosidade é muito importante para a interpretação da envolvente e para a interacção com o 

espaço e os objectos que nos rodeiam.  Devido a esta importância é uma das características que 

é mais vezes utilizada para criar ilusões nas imagens espaciais, com o seu expoente máximo na 

obra de Escher (Forty 2005) que reuniu a tradição do padrão regular islâmico58 à matemática e à 

perspectiva, usando a nossa experiência espacial como preconceito na percepção. 

Utilizando a imagem da figura 17, procurámos efectuar novas imagens tentando estimular duas 

possibilidades diferentes de organização mental das mesmas cores, que dessem origem a duas 

possibilidades diferentes de atribuição do ponto de vista do observador. Assim na figura 18 

tentámos induzir na imagem da esquerda a atribuição de um ponto de vista de cima para baixo, 

auxiliados pela colocação de algumas figuras que corroboram essa ideia. Na imagem da direita, 

que é exactamente igual, tentámos induzir a atribuição de um ponto de vista de baixo para cima, 

mais uma vez com o auxílio das figuras que colocámos de acordo com esta perspectiva.  

                                                
58 Escher afirmou que a sua visita a Alhambra tinha sido a sua maior fonte de inspiração (Forty, 2005: 8). 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  91 

Após conseguirmos ver a imagem desta forma torna-se difícil olhar para a do lado e vê-la de 

outra forma, e vice-versa. A nossa percepção auxilia-se de outros indícios para validar a 

estrutura tridimensional induzida pela informação cromática, neste caso sendo muito importante 

a presença das várias figuras que ajudam a colocar a perspectiva no observador. 

 
Fig. 18: Dúvidas na interpretação cromática. 

A organização das cores pelo nosso cérebro em estruturas espaciais coerentes pode criar dúvidas, que são 
esclarecidas por outros indícios visuais e sensoriais. Imagens do autor. 

Podemos concluir pelo que aqui foi exposto que as harmonias de adjacência ou contraste de cor 

são fundamentais para a classificação da envolvente e para o reconhecimento das estruturas 

cognitivas bidimensionais e tridimensionais, fazendo com que a percepção e interpretação da 

cor seja o veículo privilegiado para a formalização da imagem espacial. 

3.3 A Sombra como Cor Organizadora  

Podemos aprender directamente da Pintura que a sombra é também cor, e uma cor com 

características únicas para a interpretação espacial da nossa envolvente. Os Pintores e tratadistas 

do Renascimento como Alberti (1996) no seu Della Pittura, Francisco de Holanda (1984) no 

seu Do Tirar Polo Natural ou Leonardo da Vinci (2002) no seu Trattato della Pittura 

acentuaram a importância da compreensão dos efeitos da luz e da sombra (chiaroescuro), 

determinando mesmo a qualidade do Pintor pelo seu domínio, uma vez que é através dele que se 

consegue a ilusão da profundidade (Da Vinci 2002:179). E esta é de facto a razão da sua 

importância: é pela sombra que identificamos as características volumétricas dos objectos e a 

sua posição no espaço.  
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Na figura 19 podemos observar que as cores da sombra própria e projectada das colunas nos 

dão informações que ao serem descodificadas pelo nosso cérebro permitem interpretar a sua 

forma tridimensional e a sua posição espacial.  

 
Fig. 19: Análise das sombras próprias e projectadas. 

Basílica de S. Marcos em Veneza. Imagem do autor 

Apenas pela análise cromática que fazemos desta imagem intuímos que a coluna da direita 

possui uma secção circular, uma vez que existe uma transição gradual contínua da cor 1 para a 

cor 2 e que a coluna da esquerda terá uma secção poligonal uma vez que apresenta uma 

gradação não contínua de cores desde a cor 3 à cor 8. Da mesma forma, extraímos da imagem a 

informação que a coluna de secção poligonal se encontra afastada da parede uma vez que a 

parede do fundo se encontra iluminada (cor 9) e só sofre transformação de cor pela projecção da 

sombra no local assinalado pela cor 10.  

Como informação visual, a sombra é uma cor, que é reconhecida como uma transformação da 

cor do próprio objecto (sombra própria) ou uma transformação da cor das superfícies adjacentes 

(sombra projectada).  Se entendermos a sombra como cor, ela tem que fazer parte do jogo 
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cromático espacial a ser definido pelo arquitecto, uma vez que um volume revestido de uma 

mesma matéria ou cor, oferece-nos múltiplas cores pela posição dos seus lados face à luz, e 

transforma a percepção do espaço pela sombra que produz noutros objectos do campo 

perceptivo visual. É por esta razão que quando Le Corbusier refere no seu manifesto Vers une 

Architecture que a arquitectura é o jogo sábio, correcto e magnífico dos volumes dispostos sob 

a luz (Le Corbusier 1977:16) não se está a referir obviamente a uma imagem puramente 

geométrica, abstracta e euclidiana, mas sim à sensibilidade da aparência desse universo 

geométrico, traduzido na realidade em diversas cores, entre as quais as sombras. Aliás, ele 

especifica mesmo este entendimento quando diz:  

Nous yeux sont faits pour voir les formes sous la lumière; les ombres et les clairs révèlent les 

formes; les cubes, les cônes, les sphères, les cylindres ou les pyramides sont les grandes formes 

primaires que la lumière révèle bien; l´image nous en est nette et tangible, sans ambiguité 59. 

Le Corbusier 1977:16). 

Vários autores que estudaram os fenómenos da percepção da cor atribuem também às sombras 

um papel preponderante na organização do espaço visual, nomeadamente na construção da 

profundidade. Arnheim (1997a) atribui à percepção da gradação de luminosidade das cores 

percepcionadas a génese da compreensão da profundidade, desde a escala da paisagem até aos 

objectos (Arnheim (1997a:311), enquanto Swirnoff (2003) afirma também que no mundo dos 

sentidos, a percepção da forma tridimensional depende do jogo da luz e da sombra (Swirnoff 

2003:59). Para tornarmos clara esta ideia produzimos duas fotografias dos mesmos objectos 

(fig.20), iluminados de forma diferente, em que podemos observar que existe menos informação 

sobre a forma e a posição no espaço dos objectos na imagem da esquerda do que na da direita. 

Os objectos na imagem da direita estão muito mais bem definidos morfologicamente, e quanto à 

sua posição relativa entre si, devido à presença da sombra que assim ajuda a organizar a 

percepção tridimensional. Na imagem da direita a iluminação é coincidente com a direcção de 

observação e por isso as sombras não são visíveis. Casati (2004) refere especificamente esta 

situação afirmando que se emitíssemos luz dos nossos olhos, o mundo pareceria plano. 

                                                
59 Os nossos olhos são feitos para ver as formas sob a luz; as sombras e a luminosidade revelam as formas; os cubos, os cones, 
as esferas, os cilindros ou as pirâmides são as grandes formas primárias que a luz revela bem; a sua imagem resulta nítida e 
tangível, sem ambiguidade- tradução livre do autor. 
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Fig. 20: A sombra como cor organizativa da percepção visual. 

Imagem do autor. 

Podemos ainda constatar que as sombras agarram os objectos ao plano sobre o qual estão em 

contacto. Se os objectos não tocassem na sua sombra, então não estariam sobre esse plano. Esta 

constatação pode fazer-se na figura 19 observando a razão pela qual intuímos que a coluna de 

secção poligonal não está encostada à parede. Por esta razão Casati chama às sombras 

projectadas as âncoras dos objectos uma vez que permitem à nossa percepção obter informação 

sobre a sua relação específica com as superfícies e determinar a sua distância em relação a elas 

(Casati 2004:162). 

Na construção mental da tridimensionalidade que fazemos através das sombras é importante 

ainda salientar que existem duas regras fundamentais: temos tendência a construir a nossa 

imagem considerando o mínimo de fontes luminosas possível e consideramos sempre a luz 

como vinda de cima (Hoffman 1998). Estas regras decorrem da nossa experiência de percepção 

visual num mundo em que a aparência é determinada pela presença de um único iluminante 

natural (o Sol) e da posição relativa dos seus raios (sempre de cima para baixo). 

3.4 A Variação da Cor como Manifestação do Tempo  

Qualquer percepção tem a sua origem na variação ou alteração das condições da nossa 

envolvente: a variação entre estados de repouso e movimento, a variação entre silêncio e ruído, 

a variação entre uma cor e outra, etc. A percepção espacial dos objectos e superfícies à nossa 

volta, e a percepção da sua tridimensionalidade faz-se através da procura da variação, ou 

movimento entre os estímulos que nos chegam através dos sentidos, os sinais de diferença são o 
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alimento da percepção (Bateson 1987:35). Quando Damásio (2000) descreve o processo de 

percepção fala-nos de emoções que se transformam em sentimentos após o seu reconhecimento 

consciente. É interessante pensarmos que a própria palavra emoção decorre etimologicamente 

do termo em Latim emovere que significa colocar em movimento, agitar. Ou seja, a percepção 

de estímulos exteriores inclui implicitamente a noção de movimento, de variação. Recorrendo 

mais uma vez ao reconhecimento da capacidade que a Pintura nos oferece na compreensão dos 

pressupostos deste trabalho, referencio uma frase que se encontra num desenho de João Queiroz  

e Francisco Tropa60 : time is a landscape we move through61. A maneira que temos de nos 

apropriar da realidade inclui sempre a ideia de tempo, de movimento, até do nosso corpo 

quando a observamos: movimento ocular, movimento da cabeça, movimento do próprio corpo. 

De acordo com esta ideia o filósofo Henri Bergson afirma que a percepção pressupõe um 

movimento do nosso corpo sobre a realidade, é acção e não contemplação (Abbagnano 

1970:14). O tempo, que enquadra qualquer acção, é pois fundamental para o fenómeno da 

percepção em geral e para a percepção do espaço arquitectónico em particular. Aliás é este facto 

que torna impossível a sua correcta percepção apenas por uma imagem, resultando sempre 

despropositado querer veicular assim a arquitectura. O acontecimento fundamental da idade 

moderna é a conquista do mundo como imagem segundo afirmava Heidegger (Pallasmaa 

2005:21), e  esse facto tem o seu efeito também no ensino e na prática da Arquitectura. A actual 

primazia do sentido da visão, ou ocularcentrism como refere Pallasmaa, fez com que a imagem 

do espaço predominasse sobre o tempo da sua contemplação e do nosso movimento através 

dele, que é o factor crucial para a sua percepção. Esta é uma questão fundamental para a 

compreensão da Arquitectura: deveríamos ter sempre em conta que o movimento 

(enquadramento temporal) do nosso corpo e do nosso olhar no espaço, base de toda a relação de 

escala, é a condição essencial para a experiência arquitectónica. Mesmo na relação com 

objectos de outra dimensão, quando, por exemplo, os rodamos instintivamente na nossa mão 

para os conhecer62, estamos a montar mentalmente um conjunto de informações com o 

                                                
60 "Sem Título", 1997, presente na exposição João Queiroz: Silvae, 16 Outubro a 9 de Janeiro, 2011, Culturgest, Lisboa 
61 "O tempo é uma paisagem em que nos movemos" – tradução livre do autor. 
62 Obviamente que não é fácil falarmos da separação dos estímulos dos vários sentidos uma vez que a percepção é sinestésica, 
tendo neste caso o sentido do tacto um papel fundamental na percepção do objecto informando-nos através da sua dureza, 
textura, temperatura, etc. 
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objectivo de conseguir a apreensão total das suas características através da variação das 

informações sensoriais do objecto ao longo do tempo que roda na nossa mão.  

A cor é um factor determinante para o enquadramento temporal da nossa percepção através da 

sua variação no campo perceptivo visual. Existem duas formas fundamentais de promover a 

percepção dos objectos através do tempo: através do movimento da luz sobre as superfícies e 

através do movimento (real ou relativo63) dos objectos. Em qualquer das duas, é a cor que 

transmite os estímulos que condicionam a sua apreensão (fig.21). 

 
Fig. 21: A variação da cor através do tempo. 
Imagem do autor 

A imagem anterior, baseada em imagens apresentadas na Dissertação de Mestrado (Pernão 

2005) revela-nos como a variação das cores nas faces desta pirâmide nos ajuda a compreender a 

sua forma de duas maneiras diferentes: na faixa superior através do movimento da luz em torno 

do objecto; na faixa inferior através do movimento do próprio objecto. 

A percepção dos objectos através do movimento da luz sobre eles remete-nos para a relação 

arquétipa do ser humano com o seu habitat natural, decorrente dos movimentos cósmicos e 

responsável pela regulação biológica do nosso corpo no seu ritmo temporal diário de 24h. É 

conhecida a importância que alguns investigadores, como Mehta (2003) no seu  Designing For 

and With Senses and Sensibilities, atribuem a esta relação entre Luz e Tempo considerando-o 

como um dos sentidos fisiológicos decorrentes de sensações que o Ser Humano possui. Vemos 

os espaços que conhecemos serem transformados pela luz ao longo do dia e recolhemos da 
                                                
63 O movimento real dos objectos refere-se ao seu movimento próprio enquato o movimento relativo se refere ao nosso 
movimento à sua volta. 
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percepção visual dessa transformação através da cor um conhecimento natural dos objectos e 

das superfícies. A variação da cor das superfícies durante o dia, e à noite com iluminação 

artificial, é um fenómeno extremamente relevante no espaço arquitectónico e que deve ser 

equacionado em Projecto de acordo com a sua importância.  
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PARTE II 

 4. INVESTIGAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E CONCEITOS 

ENUNCIADOS  

4.1 Investigação Teórica e Prática desenvolvida no âmbito deste trabalho. 

Durante o período de tempo em que decorreu a investigação para este doutoramento foram 

produzidos pelo autor, sozinho ou integrado em equipas de investigação, trabalhos teóricos e 

práticos que utilizaram os pressupostos deste estudo e que foram eles próprios utilizados para 

consubstanciar, desenvolver e nalguns casos questioná-lo durante o seu percurso.  

Destes trabalhos, desenvolvidos em diversos âmbitos, serão escolhidas situações relevantes para 

a compreensão e o desenvolvimento do presente trabalho. Começamos por apresentar uma lista 

dos trabalhos referidos, com um pequeno comentário sobre a razão da sua inclusão e 

importância neste contexto: 

COMUNICAÇÕES/PUBLICAÇÕES 

• "The Otherness of White: Elements for a Better Understanding and Use of the Colour White 

in Architecture. João Pernão, Colour & Light in Architecture - International Conference, 

Universidade IUAV de Veneza, 11-12 de Novembro, 2010. 

O Branco é uma das cores com maior carga de significado estético na actualidade. É também a 

cor que podemos encarar como referência entre as outras, é aquela que, depois de aplicada, mais 

facilmente é alterada pela proximidade de qualquer outra ou outras, tingindo-se e assumindo 

essa cor. À luz dos conceitos aqui enunciados podemos pensar nesta cor como um arquétipo da 

variação da cor na percepção visual, quer pelas circunstâncias da sua envolvente, quer pela 

variação da sua percepção decorrente das circunstâncias de observação e iluminação: em limite, 

sem luz, o Branco transforma-se em Preto, o que corresponderá à sua variação máxima. Mas 

por outro lado o Branco é a cor que pode provocar maior desconforto visual na sua utilização 

pela elevada percentagem de reflexão da luz, levantando questões do foro ergonómico. Tanto 
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pela sua conotação estética, como pelo seu exemplo de variação extrema de percepção, e ainda 

pelas questões fisiológicas e ergonómicas colocadas, este texto foi extremamente importante no 

desenvolvimento desta investigação. 

• "Cor e Arquitectura: Investigação Aplicada". I Seminário Internacional Cor – Design e 

Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, Lisboa, 30-31 Outubro, 2009 

Esta comunicação produziu uma reflexão sobre a possibilidade de sistematização das questões 

abordadas neste estudo quanto à abordagem fenomenológica na percepção da cor e dos 

objectivos da sua aplicação no espaço. Foram enumerados pela primeira vez conceitos 

fundamentais da percepção da cor no espaço (relações cor/contexto, cor/iluminação, cor/textura, 

cor/dimensão e cor/distância) e por outro lado os objectivos programáticos na sua aplicação 

(conforto, ergonomia, clareza de comunicação, adequação psicológica, estética, identidade, 

orientação, adequação tipológica, morfológica e histórica, e adequação na relação 

interior/exterior). Esta caracterização taxonómica foi desenvolvida no presente trabalho. 

• "Glazed Tiles as an Improving element for the Environmental Quality in Urban Landscape". 

Carla Lobo e João Pernão, 11th Congress of the International Colour Association (AIC), 

University of New South Wales, Sidney, Austrália, 27 de Setembro - 2 de Outubro, 2009.64 

Esta comunicação, embora aplicada especificamente às características da utilização e percepção 

do azulejo no espaço urbano, estabeleceu elementos generalizáveis no que diz respeito à 

caracterização fenomenológica da cor. Foram enumeradas as suas características relativamente 

à importância fenomenológica da presença da cor no espaço urbano, à característica de 

promover a orientação espacial e a identidade urbana, como complemento estético das 

características arquitectónicas, e como protagonista na integração urbana. 

Foi também importante a asserção da existência de uma característica imediata, emocional da 

percepção da cor, quando percorremos o espaço urbano - emotional atmosphere. Esta 

característica deu origem àquilo que chamámos ambiente cromático – chromatic environment e 

que quanto a nós é fundamental na relação habitante/habitat. Estes pressupostos foram 

desenvolvidos e utilizados no presente trabalho. 
                                                
64 Este trabalho foi também publicado na revista on-line Colour: Design & Creativity, Issue 5, acessível em http://www.colour-
journal.org/2010/5/105contents.htm. 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  100 

• "Perceptual Colour Variation on Surfaces due to Different Observing Conditions: Azulejos 

(Glazed Tiles) as Case Study". Carla Lobo e João Pernão. AIC (International Colour 

Association) Interim Meeting “Colour - Effects & Affect", Swedish Colour Centre Foundation. 

Estocolmo, 15-18 Junho, 2008. 

Esta comunicação permitiu a constatação da importância da variação das circunstâncias de 

observação e iluminação na percepção da cor, tendo sido aqui afirmado que a variação ocorre 

no espaço mas é sempre definida por uma duração de tempo, o que esteve na génese do título da 

presente investigação. Foi também afirmada a importância da luz como agente transformador 

das Cores Inerentes em Cores Aparentes ou Percepcionadas e da importância destas na 

formação da imagem espacial, elementos que constituem pressupostos da abordagem aqui 

apresentada. 

• "Elementos para um Novo Entendimento da Cor no Espaço e no Tempo". João Pernão e Maria 

João Durão. Revista Artitextos, nº3, pp.149-178, Dezembro 2006. 

Este artigo constituiu a primeira reflexão após o Mestrado em "Cor na Arquitectura" em que é 

registada a vertente do que seria a preocupação central do presente trabalho: a importância da 

cor na percepção do espaço compreendida como  um elemento em constante variação motivada 

pela alteração da luz e do movimento dos corpos e a convicção de que uma visão 

fenomenológica construída sobre este princípio contribuirá para a qualidade da sua percepção e 

criação. 

• "Colour and Participative Processes in Urban Requalification: Colour Studies for Social 

Housing in Portugal". José Aguiar e João Pernão, Colour & Light in Architecture - 

International Conference, Universidade IUAV de Veneza, 11-12 de Novembro, 2010. 

• "Intervenções de Apoio à Reabilitação Urbana: Bairros Críticos". José Aguiar e João Pernão . 

Seminário CIDADE/PROJECTO, Faculdade de Arquitectura, Universidade Técnica de Lisboa. 

Lisboa, 24 de Novembro, 2009 

• "Colour Studies for the Urban Rehabilitation of Alagoas Quarter, Peso da Régua". José Aguiar 

e João Pernão, Congresso Internacional Colours 2008, Colégio do Espírito Santo, Universidade 

de Évora, 10-12 Julho, 2008. 
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Estas comunicações foram consubstanciando uma metodologia na abordagem à execução de 

Estudos de Cor em reabilitação urbana, e à importância da cor como potenciador do diálogo 

entre os promotores e a população residente. Os pressupostos apresentados neste trabalho, 

nomeadamente o reconhecimento da cor como elemento gerador da imagem do espaço, e a 

importância da iluminação e da textura das superfícies promoveram o desenvolvimento de um 

processo de simulação digital que permite a transformação de uma imagem da realidade actual, 

não perdendo as condições de iluminação e texturas existentes, e assim apresentar as diversas 

hipóteses do estudo que são facilmente entendidas e passíveis de discussão focalizada entre 

todos os intervenientes.  Outros elementos como a cor cultural, a cor como factor de identidade, 

como factor de integração ou exclusão, a cor e a sua adequação tipológica e morfológica foram  

também aqui abordados e encontraram desenvolvimento no actual trabalho. 

ESTUDOS DE COR 

• Estudo de Cor para o interior do Hospital de Santo André em Leiria, projecto da APCOR - 

Associação Portuguesa da Cor -  com o Arq. Luís Bissau, Mestre Diana Soeiro (1ª fase) e 

Mestre Designer Carla Lobo (2ª fase). 

Este Estudo de Cor permitiu a primeira reflexão sobre a aplicação das questões ergonómicas 

decorrentes do fenómeno cromático a uma situação concreta, nomeadamente as preocupações 

com a excessiva reflexão da luz nas superfícies pintadas de cores muito claras, nociva ao bem-

estar dos doentes. A questão da relação interior/exterior, a orientação espacial e a adequação 

funcional foram também factores importantes que entraram em consideração neste estudo e que 

informaram directamente o desenvolvimento de alguns pontos desta investigação. 

• Estudos de Cor integrados em projectos de reabilitação urbana – protocolo IHRU (Instituto da 

Habitação e Reabilitação Urbana) / FAUTL, coordenados pelo Professor Doutor José Aguiar: 

- Projecto de Reabilitação do Bairro das Alagoas, Peso da Régua  

- Projecto de Reabilitação do Vale da Amoreira, Moita  

- Projecto de Reabilitação do Bairro do Alto do Zambujal, Amadora 

- Projecto de Reabilitação do Bairro das Amendoeiras/ Olival, Chelas, Lisboa 
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Estes projectos permitiram testar uma grande quantidade de conceitos e aferir os seus 

resultados, nomeadamente a forma como a cor pode ajudar a identidade de um bairro, a 

adequação tipo/morfológica da cor, a relação entre a cor e a sua envolvente natural, como a cor 

pode promover a integração entre diversas partes de um bairro, etc. 

• Estudo e Projecto de Cor para o Terreiro do Paço, coordenado pelo Prof. Doutor José Aguiar, 

que integrou a equipa dirigida pelo Atelier 15, dos Arq.tos Alexandre Alves Costa e Sérgio 

Fernandez no Concurso para a Elaboração do Projecto de Adaptação dos Pisos Térreos e 

Torreões e Recuperação das Fachadas dos Edifícios do Terreiro do Paço. 

Este Estudo de Cor foi uma oportunidade para equacionar as questões da adequação tipológica, 

morfológica, histórica e cultural na aplicação da cor, que mereceram entrada específica no 

presente trabalho, tendo ainda especial relevância no desenvolvimento da metodologia do 

processo de simulação da aplicação da cor nas fachadas dos edifícios. 

• Estudo de Cor integrado na reabilitação do edifício do IASFA (Instituto de Acção Social das 

Forças Armadas) na Rua Palmira Bastos, Lisboa. Acordo IASFA / FAUTL, coordenado pelo 

Professor Doutor José Aguiar. 

Este Estudo de Cor foi uma experiência da aplicação de cor num conjunto de edifícios em 

banda de grandes dimensões, encarando-o como um marco de referência urbana. Foram 

estudadas as relações entre os vários planos do edificado e utilizada a cor para que se tornasse 

mais importante a sua leitura de profundidade, bem como a possibilidade de acentuação das 

entradas do edifício. 

• Estudo de Cor integrado no Projecto de Arquitectura para o edifício de Formação do CENFIC 

em Lisboa. Projecto de arquitectura do atelier “Arquitecturas Ilimitadas”. 

Este estudo de cor foi uma experiência da aplicação de cor integrada em projecto de 

arquitectura, num programa escolar. Foram testados os conceitos de continuidade através da cor 

na relação interior/exterior, o contraste no ambiente cromático entre áreas de estudo e 

circulações, bem como a adequação ergonómica nas salas de aula.  

• Estudo de Cor integrado no Projecto de Reabilitação da Escola Marquesa de Alorna, com a 

Pintora Maria Capelo, Projecto de Arquitectura do Atelier José Neves – Gabinete de 
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Arquitectura Lda. 

• Estudo de Cor integrado no Projecto de Reabilitação da Escola Francisco de Arruda, com a 

Pintora Maria Capelo, Projecto de Arquitectura do Atelier José Neves – Gabinete de 

Arquitectura Lda. 

Nestes estudos de cor existiu a intenção de diferenciar os corpos novos do edifício dos originais 

que foram intervencionados mas que mantiveram as suas características fundamentais. 

Levantaram-se aqui as questões de identidade, adequação funcional e ergonómica e adequação 

histórica e tipo/morfológica. 

• Estudo de Cor integrado no Projecto de Reabilitação da Escola Braancamp Freire, Projecto de 

Arquitectura do Atelier CVDB – Arquitectos. 

Neste estudo de cor existiu a possibilidade de investigar a presença estética de cores fortes em 

ambiente escolar, utilizadas de forma a não prejudicar a ergonomia dos espaços de concentração 

e ajudando aos objectivos do Projecto de Arquitectura, nomeadamente na definição da 

orientação espacial no interior da escola. A investigação sobre a cor reflectida esteve na origem 

da execução das caixas de experiências de cor reflectida apresentadas neste trabalho. 

Todos estes trabalhos teóricos e práticos coexistiram entre si no mesmo tempo e também com a 

execução desta Tese de Doutoramento, permitindo um contínuo e circular cruzamento de 

informações e de interrogações que ajudaram, quanto a nós, a enriquecer toda a abordagem 

agora apresentada. 

4.2  Variáveis que Influenciam a Percepção da Cor na Organização do Espaço Visual  

A experiência de aplicação prática do corpo teórico elaborado para este trabalho, e a posterior 

análise dos seus resultados, deu origem a uma consequente reelaboração teórica, que 

consubstanciou a possibilidade de sistematização de alguns conceitos importantes nos quais se 

incluem as variáveis que verificámos condicionar a percepção da cor na organização do espaço 

visual. Estas variáveis foram classificadas e nomeadas com o intuito de permitirem uma melhor 

compreensão da relação entre teoria e prática e poderem assim constituir um conjunto de 

ferramentas que possam ser utilizadas para a qualificação dos objectos e dos espaços 
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arquitectónicos. Estas variáveis foram assim distinguidas: cor e contexto, cor e matéria, cor e 

luz, cor e textura, cor e brilho, cor e dimensão, cor e posição no espaço, cor e tempo. De seguida 

procederemos à sua explicação e ilustração com exemplos práticos. 

4.2.1 Cor e Contexto 

Falar de percepção de cor é falar da relação entre uma cor e outras, como aprendemos por 

exemplo com Chevreul (1987) e com Albers (1975), uma vez que no campo perceptivo visual 

só em circunstâncias muito excepcionais conseguimos isolar a sensação cromática 

correspondente apenas a uma cor. Uma cor são muitas cores, ou seja, uma Cor Inerente terá a 

multiplicidade de aparências (Cor Percepcionada) que as diferentes circunstâncias de 

observação e iluminação ditarem. Uma cor aplicada em diferentes circunstâncias aparenta ser 

outra cor, uma cor escolhida no gabinete de projecto parece outra quando aplicada sobre uma 

parede, e uma cor aplicada num determinado projecto parece diferir da mesma cor aplicada 

noutro projecto. 

Na figura 22 podemos observar uma mesma cor, um Vermelho de referência NCS S 4040-

Y80R, aplicado e observado em circunstâncias diferentes, de que resultam impressões de cor 

diferentes. Na imagem da esquerda observamos a cor em sombra, na imagem do centro 

observamos a mesma cor com incidência directa do Sol, e na última imagem observamos a 

mesma cor mas utilizada em interior. 

  
Fig. 22: Uma mesma cor em contextos diferentes pode parecer outra cor. 

Bairro das Amendoeiras/Olival em Chelas, e interior do Hospital de Santo André, Leiria. 

Projectos de Investigação da FAUTL e da APCor com a participação do autor.  Fotos do autor. 
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O ser humano possui uma capacidade notável de adequar a percepção da cor às circunstâncias 

luminosas existentes - fenómeno de constância de cor - efectuando em tempo real um equilíbrio 

com base nas acromáticas que nos leva a não estranhar as diferenças enormes de aparência e a 

assumir que por exemplo a nossa cor de pele é sempre a mesma, embora por vezes possa ser 

verde ou roxa (facto que por vezes confirmamos pelas cores que nos parecem estranhas nas 

fotografias que tiramos). O facto de associarmos nomes às cores (léxico da cor) afasta-nos 

muitas vezes da compreensão de que uma cor nunca é vista isoladamente, uma cor é sempre 

uma cor entre outras, e por isso é sempre diferente para a nossa percepção. O Vermelho não é o 

Vermelho, mas aquele Vermelho naquela situação específica. Não existe uma cor, mas sim uma 

sensação de cor em dado momento de observação com determinada iluminação e em relação 

com as outras cores no campo perceptivo visual. 

Num contexto determinado, uma cor pode ser utilizada para obter um efeito de adjacência 

cromática com a envolvente (integração) enquanto a mesma cor em diferente contexto pode 

provocar um contraste com a sua envolvente. De acordo com esta afirmação, no texto On the 

Use of Colour in Buildings (Foster Associates 1980) é referido que a justaposição dos edifícios 

ao seu contexto pode ser feita de duas formas: imposição (posição activa) ou integração 

(posição passiva) e que enquanto a primeira pode ser conseguida pelo uso de cores vibrantes em 

contraste com a envolvente, a segunda pode ser conseguida utilizando os mesmos materiais 

existentes na paisagem, ou utilizando o vidro como duplicação da imagem da envolvente 

(Foster Associates 1980:62). Este facto leva-nos a considerar a análise do contexto cromático 

um dos aspectos mais importantes para a escolha de uma cor pois será ele que irá determinar o 

comportamento dessa cor quanto à sua expressão sensorial. 

Na figura 23 podemos observar que a mesma Cor Inerente, NCS S 3050-Y60R, assume 

percepções diferentes em diversas horas e em alçados diferentes do mesmo edifício, 

relacionando-se por harmonia de contraste com a envolvente natural na imagem da esquerda 

(com o verde da vegetação e das árvores) e por harmonia de analogia com o edificado na 

imagem da direita (com o Vermelho dos telhados e a cor pétrea geral do edificado). 
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Fig. 23: Uma mesma cor em contextos diferentes pode provocar contraste ou integração. 

Edifício de formação do CENFIC, Lisboa, Estudo de Cor do autor. Fotos Margarida Dias. 

Podemos ainda observar que em diferentes horas do dia a cor vermelha do edifício pode 

apresentar diferentes dinâmicas face á cor do céu: na imagem da esquerda, ao pôr-do-sol, revela 

uma harmonia de analogia cromática, enquanto no meio do dia produz uma harmonia de 

contraste. 

Num Estudo de Cor para a reabilitação de uma quinta do sec.XVIII em Dois Portos, utilizámos 

uma estratégia de integração na envolvente natural, uma vez que o alçado principal apresentava 

uma grande área pintada com exposição Sul de que resultava um excessivo impacto visual se 

fosse pintada a Branco. Na figura 24 vemos à esquerda uma imagem da obra em que se nota a 

diferença entre o reflexo da superfície pintada de Branco, existente, e com a tinta de silicatos 

mate (pigmentos minerais naturais) Verde Claro. 

    
Fig. 24: Utilização da cor na integração com a envolvente natural. 

Quinta em Dois Portos, Estudo de Cor do autor. Fotos do autor. 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  107 

Na imagem da direita podemos observar uma imagem já com a pintura da fachada concluída, 

com a harmonia de analogia pretendida com a envolvente, integrando o edifício na paleta 

cromática natural. 

A análise cromática da envolvente é um instrumento essencial de projecto, que deve contar com 

as alterações das cores não permanentes da vegetação e do ambiente proveniente das 

características da luz ao longo do ano, bem como dos materiais que constituem a paleta 

específica do local (pedras, terras, presença da água, etc.). Na figura 25 observamos uma forma 

rápida de tomarmos rapidamente contacto com  a paleta de um local através de um processo 

digital que calcula a média da cor por quadrado de imagem (interpolação digital). A imagem 

apresentada refere-se a uma amostragem da paleta do Douro no mês de Maio. Deve-se ter em 

consideração as diversas horas do dia, as direcções de observação e o enquadramento neste tipo 

de aproximação rápida ao cromatismo do local. 

       
Fig. 25: Análise cromática da paisagem por processo digital. 

Foto original de José Aguiar, imagem trabalhada do autor. 

No levantamento cromático do local devem ser também recolhidas codificações de cor 

directamente sobre os materiais naturais ou artificiais que forem considerados importantes na 

identificação cromática da envolvente e recolhidas amostras do terreno (pedras, terras, 

vegetação) que posteriormente devem ser analisadas e codificadas.  

No caso de um ambiente urbano devem-se retirar informações cromáticas dos edifícios 

contíguos relativamente aos elementos pintados e também dos seus elementos inalteráveis como 

a pedra das cantarias, a cor dos telhados, etc.  
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Estes elementos, naturais ou artificiais, presentes no ambiente cromático do local deverão ser 

codificados num sistema conhecido de referência para se transformarem em dados rigorosos 

para serem utilizados em projecto, nomeadamente para ajudar a definir harmonias de analogia 

ou contraste com a envolvente.  

Na figura 26 podemos observar um conjunto de amostras de terras recolhidas num local e o seu 

posterior tratamento e codificação segundo o sistema NCS (Natural Colour System). Na 

imagem da direita vemos a conclusão do trabalho com a atribuição das codificações e colocação 

das respectivas amostras NCS em comparação directa com o elemento retirado do local. De 

realçar que para uma amostra de terra foram necessárias 4 amostras para corresponder à 

totalidade da impressão de cor. 

        
Fig. 26: Levantamento e codificação da paleta cromática de um local.  

Imagens do autor 

Jean-Philippe Lenclos afirma que a cor constitui um dos componentes essenciais da arquitectura 

e do sítio com um impacto imenso na qualidade da paisagem, seja ela urbana, rural ou industrial 

(Lenclos 1999:84). Na sua metodologia de análise, Lenclos prevê a execução de desenhos de 

cor à vista, no local, para desenvolver a noção integrada do ambiente cromático do local. Estes 

desenhos não são no entanto utilizados nos resultados e conclusões da análise.  

O Dispositivo de Medição de Cores Percepcionadas que desenvolvemos para este estudo 

permitiria a medição da cor dos vários elementos caracterizadores da paleta cromática de um 

local numa manhã enevoada, da cor da vegetação e do rio nesse mesmo momento de 

observação, comparando-os depois com outras circunstâncias de observação, por exemplo num 
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dia de sol luminoso. Estas paletas juntas poderiam então traduzir melhor o ambiente cromático 

desse local e ajudar a caracterizar melhor a sua especificidade. 

A ideia de atribuir à cor uma importância determinante pelo modo como formaliza a percepção 

de um território, natural ou urbano, foi também desenvolvida por Michael Lancaster que cria 

um novo conceito para o definir: Colourscape (Lancaster 1996). Este conceito, derivado das 

noções de  Landscape e Townscape mas aplicado à cor é um modo de recomeçar a aprender a 

ver a cor da nossa envolvente. Esta ideia foi referida em trabalho nosso anterior (Lobo & Pernão 

2009) sugerindo o conceito de ambiente cromático (chromatic environment) como génese 

fundamental da nossa resposta emocional ao espaço urbano: enquanto passeamos pelas nossas 

cidades sentimos uma atmosfera emocional que nos é transmitida pelos nossos sentidos, 

resultando numa impressão subjectiva positiva ou negativa. A envolvente construída estabelece 

uma extensão artificial da natureza produzindo um novo campo para a percepção. O ambiente 

cromático deve ser entendido como uma impressão ou marca que um espaço deixa em nós 

através das informações visuais que dele obtemos, sendo sempre dependente do tempo para a 

sua concretização: o ambiente cromático de um espaço é sempre uma impressão diacrónica, é 

sempre resultado da memória do nosso movimento por esse espaço, da memória de todos os 

momentos e condições diferentes de observação que dele tivemos, a diferentes horas do dia e da 

noite, à chuva e ao sol.  

É também através do ambiente cromático que reconhecemos um espaço e nele nos orientamos 

visualmente. A compreensão deste conceito é facilmente relacionável com o pensamento 

pictórico, ou a análise que o Pintor produz antes de tocar a tela. Zumthor (2006: 5) cita uma 

carta de William Turner para John Ruskin datada de 1884 em que ele afirma: Atmosphere is my 

style65. A importância desta envolvente indizível que nos rodeia e que caracteriza os lugares é 

tal que Zumthor a considera o corpo da arquitectura, falando da presença qualificadora dos 

materiais como uma membrana ou tecido que nos envolve (Zumthor 2006:23). 

A determinação do ambiente cromático de um local, pela possibilidade de registo das variações 

da cor através de medições a diversas horas do dia e com características de iluminação diversas, 

parece-nos que pode ser no futuro um importante contributo do aparelho desenvolvido 
                                                
65 A atmosfera é o meu estilo - tradução livre do autor. 
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(DISMECOR) numa vertente muito importante da análise fenomenológica dos espaço urbanos e 

naturais. 

O ambiente cromático estabelece o fundo no qual se destaca a forma que estamos a tratar, quer 

seja natural ou artificial, quer se destaque de forma isolada na paisagem ou constitua um 

conjunto construído com outros edifícios. A cor do edifício, e das suas partes, constitui uma 

âncora de relação cromática com os elementos exteriores naturais sempre em mutação. Adrian 

Stokes é bastante sensível a esta relação mostrando-o por exemplo quando se refere às pedras de  

Veneza: And see how these stones make permanent drama of the sky's shifting materials!66 

(Stokes 1972: 267). Ou quando se refere a um farol Branco na costa da Cornualha: ...the central 

cylinder of white outlined against the grey sky is a monument to every form and colour in sea, 

sky and rock67 (Stokes 1972: 54). Estamos perante uma das principais afirmações da 

transformação, ou artificialização do habitat natural pelo homem, ou seja, a possibilidade de 

criar novas harmonias entre a cor/material e o seu contexto na sua relação com a passagem do 

tempo. 

Mas quando falamos de Cor e Contexto não pretendemos falar apenas da relação maior entre o 

edifício e a sua envolvente natural ou construída, mas também numa escala menor de relação, 

por exemplo entre a cor e a matéria da pedra, e a cor das superfícies de reboco ou madeira 

pintadas. Também aqui as opções de cor resultam em relações sensoriais diferentes pela sua 

relação com os materiais na sua aparência natural, como no caso da pedra. Jean Philippe 

Lenclos fala de percepção global (perception globale) e de percepção elementar (perception 

élémentaire) para definir a diferença de escala na percepção das dominantes e das 

particularidades cromáticas do edifício estudado no contexto global, ou seja, na sua percepção 

como conjunto edificado ou integrado na natureza, e na escala mais próxima e diversificada 

como conjunto de materiais e texturas (Lenclos 1999:89). 

                                                
66 E ver como essas pedras fazem um drama permanente dos materiais em constante mutação do céu!-tradução livre do autor. 
67 ...o cilindro central branco destacado contra o céu cinzento é um monumento a cada forma e cor no mar, céu e rocha -
tradução livre do autor. 
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Fig. 27: Cor e contexto a diferentes escalas. 

Quinta em Dois Portos. Estudo de Cor do autor. Fotos do autor. 

Observando a figura 27, na imagem da esquerda podemos ver a diferença na percepção da pedra 

que envolve os vãos devido à sua relação cromática com o fundo (parede pintada) Verde e 

Branco. A cantaria de pedra assume um maior relevo quando se destaca no fundo Verde. Numa 

escala ainda maior, apercebemo-nos de outros atributos importantes nesta relação como a 

textura específica dos materiais revelada pela forma como a luz se reflecte neles. 

Outra das importantes consequências do contexto na percepção da cor é o fenómeno da cor 

reflectida: para além de cada superfície por si só reflectir a luz e nos transmitir assim a sensação 

da sua cor, ela está também a ser tingida por todas as cores reflectidas das superfícies à sua 

volta. Na figura 28 vemos como a interposição de uma superfície vermelha pode alterar a cor da 

superfície branca da base. Concluímos que a intensidade da percepção da cor reflectida aumenta 

quando posicionada sobre a sombra, actuando como uma fonte de luz colorida. 
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Fig. 28: A cor reflectida. 

Imagens do autor 

Quisemos levar um pouco mais longe a investigação sobre as propriedades da cor reflectida 

como génese de novas cores, ou dizendo de outra forma, de que maneira poderíamos influenciar 

com maior eficácia as superfícies adjacentes através da reflexão da cor de uma superfície. Para 

isso produzimos uma série de pequenas esculturas numa caixa tentando tirar partido de diversos 

efeitos da cor reflectida.  

 
Fig. 29: Caixa de experiências de cor reflectida.  

Imagem do autor 

Colocámos pequenas amostras de cor em tiras de papel, dobradas de diversas maneiras, mas 

sempre de forma a que não pudessem ser vistas directamente, mas que actuassem sobre as áreas 

adjacentes através da reflexão da sua cor. Seguidamente procurámos sistematizar os princípios 
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que observámos, procurando estabelecer alguns princípios de ordem nas propriedades da 

reflexão (Fig.29).  

Conseguimos estabelecer 3 tipos de efeitos que podem ser observados na figura 30:  

i) A primeira imagem refere-se ao efeito da cor reflectida sobre superfícies curvas, em que esta 

produz uma gradação contínua. 

ii) A segunda imagem refere-se ao efeito de cores reflectidas sobre superfícies rectas, 

delimitando assim uma área perfeitamente definida de cor. 

iii) A terceira imagem, que utiliza os dois efeitos, procura obter percepções de analogia de 

saturação (Vermelho/Rosa), analogia de Matiz (Amarelo/Laranja) e contraste de 

complementares (Verde/Vermelho e Amarelo/Azul).  

Note-se que em nenhuma destas imagens se vê directamente uma superfície colorida (Cor 

Inerente). Todas as cores visualizadas correspondem a aparências efémeras de cor provocadas 

por reflexão da luz sobre superfícies coloridas. 

A definição da sensação de determinada cor é alterada e determinada pelo seu contexto, aliás tal 

como é descrita nos trabalhos de Chevreul (1987) e de Albers (1975), tendo este fenómeno uma 

importância vital na relação entre a construção e a sua envolvente natural ou construída. 

 1.  2.  3. 

Fig. 30: Efeitos da Cor Reflectida 

Imagem do autor 
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4.2.2 Cor e Matéria  

Quisemos aqui abordar esta questão de forma isolada porque nos permite definir a nossa 

abordagem relativamente à percepção da cor no espaço e à sua relação intrínseca com a 

materialidade das superfícies. Quando se fala da escolha da cor em Arquitectura esta questão 

não é normalmente abordada, remetendo-se directamente para a escolha da cor das superfícies 

pintadas. Não queremos falar aqui das características da tinta que reveste as paredes ou da sua 

textura e brilho, que terão lugar mais adiante, mas chamar a atenção para a cor intrínseca dos 

materiais, da pedra e da madeira por exemplo, companheiros ancestrais do ambiente natural e 

construído do ser humano e que sempre formaram, ou pelo menos contribuíram para a 

caracterização da sua cor. Na prática arquitectónica é habitual entender-se de forma diferente a 

escolha dos materiais que vão ficar aparentes e a escolha das cores, que normalmente se refere 

à pintura das superfícies. De acordo com a abordagem deste estudo, todas as superfícies 

contribuem e são responsáveis pela formalização do espaço através da sua cor, e por isso, 

estender um estudo de cor à integração dos materiais e das suas cores intrínsecas é um processo 

lógico. Os materiais naturais fazem parte da paleta do arquitecto tal como os artificiais, 

distinguindo-se pela possibilidade infinita da sua utilização e acabamento: ...os materiais dos 

arquitectos. Todos os conhecemos. E contudo não os conhecemos (Zumthor 2005:54). A pedra 

pela sua durabilidade e resistência física à intempérie e a madeira pela sua facilidade de 

transformação e também de durabilidade, destacam-se entre os materiais dos arquitectos: são 

materiais com cor, textura visual e textura física sempre diversa, e com variações a diversas 

escalas de observação, ricas portanto na composição do espaço visual de um observador em 

movimento. Têm ainda relações arquétipas com tempos ancestrais do habitat humano que 

transcendem a sua mera percepção visual, veiculando-se através do tacto, da sua temperatura, 

do seu cheiro e das naturais analogias de segurança e conforto.  Embora a pedra no 

Renascimento fosse muitas vezes pintada para se adequar melhor à harmonia de determinadas 

combinações de materiais (Mahnke 2007:50), ela foi muitas vezes escolhida exactamente pela 

sua cor, de forma a criar padrões de composição elaborados como no caso da obra da igreja de 

Santa Maria dei Miracoli, em Veneza (fig.31). 
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Fig. 31: Sta.Maria dei Miracoli, em Veneza. 

Fotos José Aguiar 

Em Portugal, a pedra utilizada no exterior em elementos arquitectónicos como guarnições de 

janelas, portas, socos, etc. (quer falando do calcário mais presente no Sul ou do granito mais 

presente no Norte) promove uma relação infindável de paletas de harmonia com as superfícies 

de reboco ou estuque pintado que tradicionalmente lhe são adjacentes, não só cromáticas mas 

também de textura, tal como já vimos no exemplo da figura 27. A relação entre a cor e textura 

(física e visual) da pedra, elemento constante nos edifícios ao longo do tempo, e a cor, textura e 

brilho das superfícies pintadas, renovada periodicamente por motivos de conservação do 

edificado e de escolha ditada por um conjunto de circunstâncias técnicas, económicas, sociais, 

políticas e culturais é um campo interessantíssimo de investigação e que cremos pouco 

explorado. Na nossa contribuição para o Estudo e Projecto de Cor para o Terreiro do Paço, 

integrado na equipa da FAUTL, coordenada pelo Prof. José Aguiar, que prestou apoio ao 

Atelier 15, dos Arq.tos Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez, executámos uma série de 

imagens transformadas por processo digital em que abordámos esta questão (fig.32)68. Estas 

imagens permitiram constatar a relevância da cor (efémera) das superfícies pintadas face à 

matéria (perene) da pedra na concretização do ambiente cromático desta praça.  

                                                
68 Uma descrição pornenorizada deste processo encontra-se na dissertação, não publicada, para obtenção do grau de Mestre de 
Daniela Chagas: Cor e Conservação: As Intervenções Cromáticas no Terreiro do Paço, com orientação do Prof. José Aguiar e 
co-orientação do autor. 
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Fig. 32: Cor e matéria, Terreiro do Paço, Lisboa. 

Fotos e imagens produzidas pelo autor para o Estudo e Projecto de Cor do Terreiro do Paço, integrado no projecto 
de investigação da FAUTL. 

A utilização da pedra nestes edifícios, com a sua cor específica e constante, desenha e afirma os 

seus elementos arquitectónicos caracterizadores, desde os torreões de remate da praça 

completamente cobertos com este material, o piso térreo de arcadas também quase 

completamente revestido, até aos elementos rítmicos verticais que enquadram os vãos e à 

cimalha de remate que corre toda a praça. Qualquer que seja a cor escolhida para a pintura das 

fachadas, a caracterização do espaço monumental estará sempre assegurada pela cor e material  

destas áreas de pedra. No entanto o jogo de contraste ou de analogia cromática entre a cor da 

pedra e a cor das superfícies pintadas, que assumem enorme importância no 1º piso (piso 

nobre), é determinante para o ambiente cromático da praça e para a sua percepção.  Aliás, a cor 

é de tal forma importante neste espaço simbólico de Lisboa que a sua discussão tem agitado a 

opinião pública, o poder político e os técnicos especializados cada vez que é necessário 
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promover obras de manutenção nesta praça, que já foi amarela, vermelha, verde, laranja e 

amarela de novo. Observando a figura 32 vemos como a cor da pintura é responsável por tornar 

o conjunto mais uniforme no caso do Branco, ou tornando o ritmo dos vãos mais relevante 

como nos casos do Vermelho e do Verde, ou mais luminoso e dinâmico no caso do Amarelo, 

constituindo uma harmonia de complementaridade com o Azul do céu. No decurso deste 

projecto de investigação quisemos também explorar uma sugestão do Arq. Raul Lino nos anos 

40 do sec.XX, numa das campanhas de reabilitação que suscitou mais polémica, relativamente à 

possibilidade de tornar mais enfáticos alguns remates que não se encontram totalmente 

revestidos com pedra. A sugestão seria a de pintar de cor de pedra os espaços de reboco entre 

alguns elementos de pedra para tornar mais importante a sua leitura.  

 
Fig. 33: A importância da cor como matéria.  

Imagens produzidas pelo autor para o Estudo e Projecto de Cor do Terreiro do Paço, integrado no projecto de 
investigação da FAUTL. 

Aplicámos esta ideia na formalização do cunhal da Rua da Alfândega para o Campo das 

Cebolas, tal como podemos observar na figura 33, em que através da aplicação de uma cor 

pétrea entre as pilastras seria possível dar maior ênfase ao respectivo cunhal do conjunto 

edificado. 

A marcação dos cunhais com inteira unidade cromática encontra-se aliás executado noutros 

pontos do projecto de maior hierarquia como podemos observar na figura 34, mas nestes casos é 

realizado também com unidade na aplicação do material: pedra. Optou-se por manter a situação 

existente, exactamente porque a aplicação da pedra define a importância (hierarquia) dos vários 

remates do edifício, e porque a matéria pintura sendo à partida diferente da matéria pedra na 
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forma como envelhece iria desencadear situações de diferença cromática não controláveis. 

 
Fig. 34: Hierarquia entre cor e matéria. 

Foto do autor. 

Actualmente existem uma quantidade enorme de materiais artificiais com cores intrínsecas e 

muito diversas das naturais, que devem ser equacionados como elementos cromáticos 

definidores do espaço, sem procurar imitá-los na sua aparência. De acordo com esta ideia, o 

arquitecto Richard Rogers pergunta-se porque é que há-de escolher Preto, Castanho ou Cinzento 

se o metal lacado lhe oferece tantas outras cores? (Rogers 1980:61). No entanto é o mesmo 

Rogers que diz que temos que usar um processo de controlar o uso das cores e restringir o seu 

leque na arquitectura. Estes materiais recentes têm, para além da necessidade de controlo da sua 

aparência, uma outra questão: a falta de escala. O uso da cor pode também favorecer o domínio 

deste factor (Rogers 1980:60) uma vez que pode produzir ritmos, acentuações e hierarquias no 

espaço visual.  

A materialidade do espaço, que nos é transmitida pela cor no seu aspecto visual, é decorrente da 

informação das características da aparência das superfícies, quer sejam pintadas, quer sejam 

intrínsecas aos próprios materiais. É pois importante que se entenda que um Estudo de Cor deva 

conter as decisões relativas à escolha e acabamento de todos os materiais aparentes do Projecto 

de Arquitectura. 
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4.2.3 Cor e Luz 

Sendo a condição primeira para a percepção visual, a iluminação condiciona toda a informação 

cromática. A decisão sobre a posição e dimensão de um vão num espaço condiciona a sua 

percepção cromática, e decorrentemente a sua leitura espacial e estética. Dada a importância da 

inter-relação entre luz e cor é extremamente importante a existência de um estudo integrado 

entre cor (e a sua materialidade) e iluminação natural e artificial dos espaços arquitectónicos. 

Zumthor demonstra uma grande sensibilidade relativamente aos pressupostos deste estudo 

quando refere que os materiais devem ser escolhidos pela forma como reflectem a luz, e afiná-

los dessa forma (Zumthor 2006:61). A luz é um tema fundamental em arquitectura, não a luz de 

uma forma abstracta, mas a relação entre a luz e a matéria, a luz sobre as coisas. Estamos a falar 

assim da percepção do espaço, e portanto da percepção da cor.  

As cores comportam-se de forma diferente: o Azul cria espaço e o Vermelho afirma a parede, 

como diz Le Corbusier (2006:98), mas a sua presença é sempre determinada pela luz. Estamos 

habituados a ouvir dizer que o Vermelho é excitante o Azul é calmante, etc., mas estas 

conotações são fruto de estudos em que as cores são apresentadas na sua saturação máxima e na 

maior parte das vezes de forma abstracta, não estamos a falar da cor no espaço, na cor 

iluminada de acordo com as condições do ambiente que nos envolve. Le Corbusier destaca 

exactamente esta característica da dependência da luz para a caracterização da cor no espaço: 

Pour exister véritablement, des tons réclament la pleine lumière (le rouge); la pénombre les 

tue. D'autres supportent le clair-obscur, mieux que cela; ils y vibrent intensément (certains 

bleus)69 (Le Corbusier 2006: 98). 

É por esta razão que para além de definirmos o ambiente proveniente da iluminação natural 

através da posição, quantidade e dimensão dos vãos nas superfícies da arquitectura, temos 

igualmente de estudar a presença da iluminação artificial, definindo não só a disposição e tipo 

de aparelhos a utilizar, mas igualmente as características técnicas das lâmpadas de acordo com o 

ambiente a criar (tipo de iluminante, temperatura e índice de restituição de cor). Uma superfície 

pode assumir diferentes percepções cromáticas quando iluminada por luz natural ou artificial, 

                                                
69 Para existir verdadeiramente, algumas cores reclamam muita luz (o Vermelho); a penumbra mata-os. Outras suportam a 
obscuridade, ou melhor ainda; aí elas vibram intensamente (alguns azuis). Tradução livre do autor. 
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ou ainda entre diferentes tipos de iluminação artificiais. Este efeito pode ser premeditado ou 

pode ser destrutivo da impressão cromática e consequentemente do objectivo arquitectónico que 

se quer criar. 

Não podemos em todo o caso ficar reféns de um estudo luminotécnico que não se adequa aos 

objectivos estéticos de um edifício, salvaguardando apenas os aspectos funcionais estrictos, até 

porque estes são discutíveis uma vez que a componente de conforto psicológico tem um papel 

fundamental no conforto e na eficácia do trabalho humano.  

A trilogia Luz/Matéria/Cor dita a percepção do espaço e deve acompanhar a ideia de 

arquitectura desde o início. Não é no final que se pede ao engenheiro electrotécnico que nos 

aconselhe onde iremos colocar a iluminação, da mesma forma que não lhe perguntamos onde e 

como serão rasgados os vãos nas paredes ou de que altura é o espaço que estamos a criar. Esta 

ideia acompanha a obra desde o início (Zumthor 2006:60). 

Num Estudo de Cor para um edifício escolar que tivemos a oportunidade de efectuar, 

propusemos uma cor com a notação cromática NCS S 3050-Y60R (um Vermelho/Laranja com 

30% de Preto e 50% de Cromaticidade) para o espaço interior de circulação vertical. 

Esta cor, com bastante presença, foi escolhida tendo em atenção que o espaço que a iria receber 

contava com incidência de iluminação solar que o iria enriquecer e transformar durante o 

decurso do dia, tal como podemos observar na figura 35, na imagem da esquerda. Este tipo de 

cores podem ser importantes na dinamização do uso de um edifício se usadas como contraponto 

a áreas de permanência com características cromáticas completamente diversas.  

Compare-se agora a aplicação da mesma notação cromática numa zona de distribuição interior 

em que iluminação é constante e produzida por aparelhos encastrados no tecto com lâmpadas 

fluorescentes compactas. Aqui o objectivo foi criar uma transição para um ambiente de 

trabalho, de acordo com o conceito do Estudo de Cor, em que a cor se apresenta à nossa 

percepção de uma forma muito mais suave e sempre constante.  

Repare-se que na imagem da direita a cor perde bastante da sua qualidade dinâmica, adequando-

se à transição para um ambiente mais calmo. Uma cor forte pouco iluminada pode transmitir 

uma percepção tão serena como uma cor suave sob iluminação forte. Podemos até afinar cores 
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dessa forma, lembrando-nos por exemplo da delicadeza dos lacados Vermelhos no mobiliário 

oriental, na sua atmosfera original de luz controlada e filtrada.  

    
Fig. 35: A mesma cor, por alteração da luz, apresenta resultados perceptivos diferentes.  

Edifício de Formação do Cenfic, Lisboa. Estudo de Cor do autor. Fotos do autor. 

De acordo com esta ideia, no Estudo de Cor para o Bairro das Descobertas, em resposta à 

premissa que pretendia que cada espaço exterior coberto na entrada dos edifícios fosse 

identificada com uma cor diferente, foi proposta uma notação bastante luminosa e cromática, 

uma vez que era para ser observada em sombra. Numa dominante quase acromática da pintura 

geral dos edifícios que apresentavam cores com apenas 2% de Cromaticidade, afinaram-se cores 

com 20% de Preto e 30% de Cromaticidade, tendo em conta exactamente que ficariam em 

sombra, destacando-se de superfícies muito mais luminosas e menos cromáticas da sua 

envolvente perceptiva.  

Na figura 36 podemos observar um gráfico de resumo das cores escolhidas distribuídas sobre o 

Círculo Cromático e o Plano de Cor  do sistema NCS, possuindo todas a Nuance com o valor 

2030 (20% de Preto e 30 % de Cromaticidade), garantindo assim uma relação de harmonia entre 

elas, segundo as premissas deste sistema. Podemos ainda observar neste gráfico as cores 

dominantes da paleta exterior, que são os cinzentos com 2% de Cromaticidade e as sub-

dominantes que correspondem aos cor-de-Laranja de Matiz Y30R e Y40R.  
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Fig. 36: Gráfico da distribuição de cores do Bairro das Descobertas no sistema NCS.  

Estudo de Cor para o Bairro das Descobertas, Moita. Projecto de Investigação da FAUTL com a participação do 
autor.  

Imagem do autor 

O resultado foi surpreendente, uma vez que as cores quando observadas no local possuem uma 

grande discrição na sua percepção, só se tornando mais notadas quando estamos sob o edifício e 

os nossos olhos se habituam à menor intensidade da luz.  

Resultado oposto ocorreu nas situações particulares de entradas em edifícios de morfologia 

diferente em que estendemos a mesma lógica por homogeneidade do conceito de abordagem. 

Nestes casos particulares as cores foram pintadas no alçado numa faixa com a largura da porta, 

mas com a mesma exposição solar do resto da superfície. Aqui as cores revelaram-se demasiado 

fortes, não estando afinadas para esta situação de exposição à luz, resultando de difícil 

harmonização no seu contexto. Na figura 37 podemos observar como a gama de cores afinada 

para ser observada nas entradas em sombra (imagem da esquerda) resultou demasiado forte 

quando utilizada com exposição directa à luz (imagem da direita). As amostras de cor no centro 

da figura correspondem às cores aplicadas nos exemplos da esquerda e da direita, 

respectivamente. 
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Fig. 37: Cor e luz, Bairro das Descobertas.  

Estudo de Cor para o Bairro das Descobertas, Moita. Projecto de Investigação da FAUTL com participação do 
autor. Fotos do autor. 

Outra das questões importantes na relação entre luz e cor é a cor da luz. Muitas vezes já demos 

conta que a cor da iluminação das lâmpadas fluorescentes num tecto suspenso, por exemplo, 

difere muito de umas para outras, ou que as lâmpadas incandescentes são muito mais 

"amarelas" do que as fluorescentes. Todas estas diferenças afectam a forma como as cores são 

despertadas pela luz de acordo com as suas características como a intensidade, a temperatura de 

cor e o índice de restituição de cor, como já descrevemos anteriormente.  

É sempre difícil, no entanto, prever todas as condicionantes da percepção da cor após a sua 

aplicação. No Estudo de Cor para um edifício escolar observámos efeitos indesejáveis de 

modificação da cor das superfícies através da cor da iluminação artificial nos corredores. A 

iluminação neste caso é produzida por spots encastrados com lâmpadas fluorescentes 

compactas. Estas lâmpadas, embora já surjam com diversas opções de Temperatura de Cor, 

deixam muito a desejar no campo do índice de restituição de cor e na composição do seu 

espectro, que não é contínuo como no caso da iluminação natural ou na incandescente.  

Mas para além destes aspectos negativos que modificam a percepção da cor das superfícies, no 

caso específico foi escolhido um aparelho de iluminação encastrado com um acrílico 

transparente que protege a lâmpada. Este acrílico modificou a cor da luz emitida, dando às 

superfícies um tom esverdeado como podemos observar na figura 38. 
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Fig. 38: Transformação indesejada da cor pela iluminação. 

Edifício de Formação do Cenfic, Lisboa. Estudo de Cor do autor. Fotos Margarida Dias. 

Na imagem da esquerda, podemos observar o seguinte:  

i) Todas as cores assinaladas correspondem à mesma notação cromática NCS S 1010-Y20R 

(Cor Inerente). 

ii) Admitimos como natural a variação da cor 1 para a cor 2 que percebemos como decorrente 

da diferente posição espacial das superfícies (tecto e pavimento) e da respectiva diferente 

exposição à luz. 

iii) Admitimos também como natural a variação destas para a cor 5 que pela proximidade ao 

pavimento tem já a sua percepção acinzentada pela sua cor . 

iv) Não admitimos como natural a diferença das cores 1, 2 e 5 para as cores 3 e 4 que nos 

parecem assim ter sido pintadas com outra tinta. 

v) A variação entre as cores 3 e 4 já nos parece outra vez natural, face à proximidade ou 

afastamento da fonte luminosa.  

Na imagem da direita verificamos a alteração da percepção de cor no corredor conforme a 

iluminação é mais afectada pela luz natural, que penetra através das portas das salas de aula, ou 

pelos aparelhos de iluminação artificial encastrados no tecto suspenso. Este exemplo mostra 

como é importante o controle das circunstâncias de iluminação das superfícies pois uma mesma 
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cor pode apresentar enormes diferenças à nossa percepção de acordo com iluminantes de 

diferentes características. 

Estas diferenças, no entanto, podem ser acentuadas e utilizadas de forma criativa na iluminação 

interior artificial, hoje possível de forma fácil através do controle da iluminação LED (Light-

Emitting Diode) pelo sistema RGB. Esta possibilidade tem levado a um exagero na iluminação 

decorativa em lojas e espaços comerciais, mas as suas possibilidades são imensas. 

Para testar e compreender estas possibilidades criámos duas pequenas caixas de luz, cada uma 

com uma lâmpada LED E27 5W RGB com controlo remoto por infravermelhos. O facto de 

serem duas unidades permite-nos estabelecer comparações imediatas quanto à variação da 

percepção da cor das superfícies. Na figura 39 podemos observar as caixas de luz criadas, 

juntamente com os dispositivos que complementam estas experiências: o controlo remoto por 

infravermelhos das lâmpadas RGB, o Luxímetro para medir a intensidade luminosa na 

superfície e o Termocolorímetro para medir a Temperatura de Cor. A experiência preparada 

nestas imagens refere-se à alteração da cor dos alimentos através de diferentes cores da luz 

incidente. 

  
Fig. 39: As Caixas de Luz criadas para estudar os efeitos de variação da cor com a luz. 

Imagem do autor. 

Para esta observação é importante retirar informações quanto à quantidade de luz que chega à 

superfície (Iluminância) e a respectiva Temperatura de Cor. Não deveremos também prejudicar 

a leitura com outro iluminante (iluminação geral difusa exterior às caixas) como no caso da 

figura anterior, existente apenas para efeitos de apresentação do material criado.  
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Na figura 40 vemos uma imagem de uma experiência com cores de frutos e vegetais em que na 

caixa da direita temos uma cor próxima da natural (6350 K e 2830 lux) e na caixa da esquerda 

uma iluminação de cor Azul (>10000 K e 1450 lux). 

 
Fig. 40: Alteração da cor dos alimentos pela cor da iluminação incidente. 

Imagem do autor 

À direita da fotografia, no gráfico referente às amostras de cor obtidas nas duas caixas, podemos 

observar a alteração das cores dos vários alimentos de acordo com a cor da iluminação. A luz 

Azul uniformizou a percepção da cor, não nos permitindo distinguir diferenças entre as cores 

dos alimentos. Esta é uma experiência em que podemos perceber que a nossa acuidade para a 

percepção da cor, tal como nos outros animais, desenvolveu-se por uma questão de 

sobrevivência da espécie: temos necessidade de distinguir entre uma fruta verde, madura ou 

podre, ou entre uma baga silvestre comestível ou outra venenosa. E essa acuidade está afinada 

para responder ao espectro da iluminação solar, e não à luz Azul da experiência apresentada. 

Alterando a composição da cor da iluminação obtivemos resultados de percepção de cor 

extraordinariamente diferentes, o que permitiu depois explorar essas possibilidades utilizando as 

características diversas de resposta das várias cores à luz colorida. 

A constatação da diferença de percepção das várias cores sob diferentes iluminantes, em que 
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nalguns casos elas se anulam completamente, levou-nos à elaboração de vários desenhos em 

que explorámos essa possibilidade. Apresentamos como exemplo um desenho em duas cores 

(fig.41) que tem a característica de ser transformado de diversas formas pela cor da iluminação 

que sobre ele incide. No desenho, essa transformação foi conduzida para que a variação não 

fosse apenas na cor, mas sim na forma. 

1 2  

3  4  
Fig. 41: Experiência de alteração de cor e forma pela luz. 

Desenho do autor, imagens do autor. 

A primeira imagem (1) corresponde ao desenho original, a seguinte (2) à variação da cor pela 

luz em que se distingue ainda a totalidade do desenho embora com cores diferentes das do 

original, e as seguintes (3 e 4) à variação da cor e da percepção da forma pela luz, em que partes 

do desenho são anuladas pela qualidade da luz incidente modificando a percepção da forma. 

Na figura 42 é explicada a forma como se procedeu nesta investigação: na primeira imagem fez-

se incidir uma iluminação de cor Branco caracterizada por uma Temperatura de Cor de 6350 K 

e Iluminância de 2830 lux (luz natural) e comparou-se com uma iluminação de cor Roxo 
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caracterizada por uma Temperatura de Cor de 5850 K e Iluminância de 2150 lux. O resultado 

foi que embora a percepção da totalidade do desenho se tenha mantido, a cor dos traços a 

Amarelo registou uma enorme variação resultando num Cor-de-Rosa vivo.  

   

Fig. 42: Experiência de alteração de cor e forma: procedimento. 

Imagens do autor. 

Na segunda imagem fez-se incidir uma iluminação de cor Vermelho, caracterizada por uma 

Temperatura de Cor de 1600 K e Iluminância de 536 lux e comparou-se com uma iluminação 

de cor Azul caracterizada por uma Temperatura de Cor > 10000 K e Iluminância de 1450 lux. O 

resultado foi que a percepção do próprio conteúdo do desenho se alterou profundamente, 

tornando-se algumas áreas invisíveis, enquanto todos os traços visíveis se tornaram quase 

acromáticos (cinzentos).  

Este parece-nos ser um caminho de investigação que em futuras pesquisas pode trazer 

resultados profícuos tanto a nível estético como funcional: podemos ter diferentes mensagens 

ou informações que se tornam visíveis apenas quando determinada cor de luz incide sobre uma 

superfície, enquanto outras se podem ocultar. Estas experiências também podem ser úteis como 

reflexão sobre a forma como outros seres podem analisar as informações cromáticas de forma 

diversa do ser humano, ou como podemos ver objectos sob outras condições luminosas, por 

exemplo noutros planetas. 

Tomámos entretanto conhecimento de uma exposição muito recente do Pintor Carnofsky, de 

nome RGB, na Johannsen Gallery em Berlim de 5 de Novembro de 2010 a 5 de Maio de 2011, 

que utilizou esta mesma técnica cobrindo as paredes com desenhos vermelhos, verdes e azuis 

que eram revelados de forma diferente de acordo com a luz colorida que sobre eles incidia 
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(fig.43). 

 

 
Fig. 43: Exposição RGB de Carnovsky em Berlim. 

Imagem disponível em: www.carnovsky.com/RGB.htm [Acedido em: 06.06.2011].  

Podemos observar na primeira imagem, em cima e à esquerda, o compartimento iluminado com 

uma luz natural, e nas restantes podemos observar as variação na percepção dos desenhos 

obtida pela iluminação RGB (Vermelha, Verde e Azul). 

Como vimos, a cor depende da luz para a sua percepção e modifica-se de acordo com as suas 

características, o que implica que em qualquer situação nos devamos preocupar não na escolha 

de uma cor, mas sim de uma cor iluminada desta ou daquela maneira, pois os seus resultados 

podem ser completamente diferentes. 

4.2.4 Cor e Textura 

A Cor Percepcionada altera-se de acordo com as características da textura da superfície em que 

se encontra. Na percepção visual, segundo Gibson (1986), devemos sempre falar de cor e 
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textura em conjunto uma vez que elas são específicas da composição de qualquer substância. A 

esta asserção acrescentamos também o nível de brilho, constituindo estes três elementos a chave 

das características físicas, inerentes às superfícies, que irão determinar a sua percepção.  

A percepção da textura é determinada pela sua escala, ou seja, pela distância de observação. 

Uma parede caiada apresenta irregularidades determinadas pelas suas várias camadas e até pelo 

movimento inerente à sua aplicação, no entanto, a alguma distância a superfície parece-nos 

perfeitamente uniforme. Mas o facto de não distinguirmos irregularidades nessa superfície 

quando a observamos a determinada distância não quer dizer que a nossa percepção não seja 

modificada pelo facto delas existirem: o Branco da cal da parede será muito menos agressivo 

(reflectante) para os nossos olhos do que a mesma cor aplicada uniformemente sobre uma 

superfície perfeitamente regular.  

Alargando o âmbito da definição de textura como característica transversal a várias escalas 

podemos falar tanto da textura dos veios da madeira como da textura dos campos lavrados ou 

das ruas de uma cidade quando as observamos de cima de uma colina ou de um avião. Temos 

pois de distinguir entre textura física e textura visual: a textura física é mensurável70 e sentida 

pelo tacto, a textura visual advém da percepção visual e é alterada pelas circunstâncias de 

observação, nomeadamente distância e condições de iluminação. A textura física modifica a 

percepção da superfície dos materiais, logo a sua textura visual. Mas a textura visual possui 

ainda o contributo da cor para a sua caracterização: o padrão ou desenho dos veios da madeira 

ou as manchas de várias tonalidades de uma pedra são alterações cromáticas da percepção das 

superfícies que informam a textura visual. É comum separar as características entre os dois tipos 

de textura mas do ponto de vista perceptivo elas constituem uma mesma impressão sinestésica. 

Na imagem mental que fazemos da textura das superfícies, é fundamental a associação entre as 

memórias das experiências vividas, na sua relação entre os sentidos do tacto e da visão. Quando 

vemos por exemplo uma superfície de reboco areado, sentimos a rugosidade da sua textura pelas 

vezes que já passámos a mão sobre superfícies idênticas. A origem etimológica da palavra em 

Latim textura contém exactamente o sentido de tecido das superfícies, que traduz a relação 

                                                
70 Ver o trabalho de Rabaça (2007) "Um Contributo para a Valorização das Texturas das Superfícies do Património 
Construído"em que se apresentam critérios e processos para a sua medição. 
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entre estes dois sentidos. O desenvolvimento da relação entre a visão e o tacto é um processo 

moroso, feito de repetições, que começa nos primeiros meses de idade, mas que se mantém toda 

a vida. Tocar uma superfície que observamos é um gesto repetido vezes sem conta, mesmo sem 

darmos por isso, sempre que estamos perante um objecto novo, uma peça de roupa, etc. A 

expressão não mexe! é por demais conhecida de todos os pais que assim tentam controlar a 

natural procura desta conexão entre sentidos por parte das crianças. 

É necessário estabelecer uma distinção entre as características de textura e brilho das superfícies 

para que se possam autonomizar e estudar separadamente. Existe alguma confusão entre estes 

atributos, sendo comum associar a característica de liso ao brilho e o rugoso ao mate. Mas de 

facto tanto uma superfície pouco texturada (lisa) como muito texturada pode apresentar um 

nível de brilho desde o Ultra Mate (! 5% de reflexão) até ao Ultra Brilhante (" 91% de 

reflexão). Textura e brilho são por isso características diferentes das superfícies, que se 

conjugam numa quantidade infinita de possibilidades, fazendo variar a sua Cor Percepcionada. 

Uma pedra ou uma madeira, por exemplo, podem ter uma cor característica que as ajuda a 

definir como materiais específicos (textura visual), mas essa cor pode ser alterada pelo 

acabamento da sua superfície (textura física). Esse acabamento define-se exactamente pela 

alteração da sua textura e do seu nível de brilho71: uma pedra escura torna-se mais clara se for 

bujardada (adicionando textura) ou mais escura se for polida (adicionando brilho). A definição 

destas características não é fácil porque se é verdade que existe uma escala de comparação 

física definida para o nível de brilho, descrita e explicada no ponto seguinte, ela não existe para 

a textura. Do ponto de vista laboratorial estas escalas existem, mas quando se trata de avaliar a 

aparência das superfícies de uma forma rápida, e no seu local, não temos instrumentos de 

comparação para a textura. 

Nos registos de análise de Cor Percepcionada efectuados com o auxílio do Dispositivo de 

Medição de Cores Percepcionadas verificámos que as superfícies com textura mais acentuada 

apresentavam valores de Percentagem de Preto no sistema NCS superiores, ou seja, as Cores 

Percepcionadas foram mais escuras do que as respectivas Cores Inerentes. No entanto, a 

                                                
71 Não falamos aqui de pinturas sobre a madeira ou de velaturas coloridas pois essa acção altera a cor inerente do próprio 
material. 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  132 

amplitude da variação da luminosidade foi inferior nas superfícies mais texturadas, ou seja, o 

intervalo entre a Cor Percepcionada mais clara e mais escura foi maior na superfície lisa. 

Esta conclusão necessita de ser aprofundada em estudos subsequentes até porque contraria 

alguns estudos sobre a matéria, nomeadamente o trabalho laboratorial de génese computacional 

de Simonot & Elias (2003), Color Due to Surface State Modification, que conclui que a cor se 

torna mais clara e menos saturada quanto mais rugosa for a superfície.  

Podemos observar a figura 44 em que foram comparadas três superfícies compostas da mesma 

matéria (grés porcelânico de cor Preto) que adquirem cores percepcionadas diversas pelo seu 

acabamento: textura lisa brilhante, textura lisa semi-mate e superfície muito texturada semi-

mate. A superfície mais texturada (assinalada com uma cruz) tem uma Cor Percepcionada mais 

escura do que a superfície lisa que lhe está contígua.  

Este caso vem exemplificar a razão de existência desta investigação baseada na Cor 

Percepcionada, que pelos seus resultados vem pôr em causa conclusões obtidas através de 

cálculos e medições com aparelhos que não têm em conta  o factor humano.  

 
Fig. 44: Alteração da percepção da cor pela textura. 

Imagem do autor. 

Os parâmetros de medição da rugosidade das superfícies, quer em Normas Portuguesas 

(NP3915-1 e NP3915-2 [1994]) quer nas normas da International Organization for 

Standartization - ISO (por exemplo ISO4287 e ISO4288) baseiam-se na determinação de 

parâmetros como o perfil unidireccional (corte) da superfície, em que é medida a altura e 

espaçamento da sua ondulação e a altura e espaçamento da sua rugosidade por instrumentos 
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mecânicos.  

Estas normas são úteis para determinar parâmetros de qualidade, para peças metálicas por 

exemplo, mas não nos servem em nada para daí extrairmos informação relativamente ao aspecto 

perceptivo das superfícies, ou ainda ao nome que pode ser dado a variações ou grupos de 

variação de textura em revestimentos. Ou seja, não sabemos como chamar à textura de 

determinada superfície, o que dificulta muito a comunicação técnica entre profissionais dos 

vários sectores ou até entre o mesmo sector de actividade.  

Rabaça (2007) propõe um método composto em que concorrem modelos laboratoriais com 

análise de registos fotográficos, mas sem aplicação útil na imediata classificação das superfícies 

por comparação perceptiva, nem no estabelecimento de classes de textura. Existe sim um léxico 

de textura/acabamento específico para cada material, como por exemplo para a pedra, baseado 

na forma como é obtida: escacilhada, serrada, escovada, bujardada (pico grosso, médio e fino), 

acabada a jacto de areia, flamejada, amaciada e polida. Já na execução de argamassas e estuques 

poderemos falar de: estanhado, acabamento liso (estuque), areado fino, areado grosso e tirolês.  

Com base nestas classificações inerentes às superfícies arquitectónicas que analisámos 

estabelecemos uma escala de 6 gradações, a exemplo da que tínhamos para a avaliação do nível 

de brilho. Dividimos esta escala em: lisa, micro-texturada, areada fina, areada grossa, muito 

texturada e textura de grande escala72. 

O acabamento das superfícies por aposição de uma película final (verniz, tinta) também 

modifica as suas características e a sua percepção. Uma película de verniz ou o polimento do 

material causa alterações na Cor Inerente do material pela existência do brilho, como se 

descreve no ponto seguinte. A pintura uniformiza a textura visual (através da anulação de 

gradações e alterações de cor presentes nos materiais naturais, por exemplo) podendo também 

alterar a sua textura física acrescentando textura (tinta de areia sobre estuque por exemplo) ou 

retirando textura (tinta de elevada espessura sobre reboco areado por exemplo).  

Na figura 45 podemos observar várias texturas nas superfícies, desde o liso (1.) ao muito 

texturado (4.), todas elas detectadas neste momento ao olharmos para esta imagem 

                                                
72 Esta escala será explicada em detalhe no ponto 5.7.6. 
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bidimensional pela análise cromática que dela fazemos, cruzada com as experiências anteriores 

que relacionaram a imagem deste tipo de superfícies a outras informações sensoriais como o 

tacto.  

 
Fig. 45: Cor e Textura: diferenças na percepção das superfícies. 

Edifícios do IHRU, Bairro das Amendoeiras/Olival em Chelas, Projecto de Investigação da FAUTL com a 
participação do autor. Imagem do autor. 

A cor da parede é o NCS S 0505-Y (2.) aplicada sobre um reboco areado, com acabamento 

mate, idêntica ao RAL 9010 (1.) do caixilho de alumínio lacado com brilho, mas com 

percepções diferentes devidas à diferente textura e brilho. O cinzento NCS S 4502-Y (3.e 4.) é 

exactamente o mesmo aplicado sobre a pilastra vertical  com textura lisa e sobre o embasamento 

inferior, de textura elevada, embora a sua percepção de cor seja diferente. Estas constatações 

reforçam a importância da relação entre a percepção de cor e a textura e brilho.  

Os materiais naturais são reconhecidos em geral por uma elevada textura visual: os veios da 

madeira ou da pedra, as alterações de cor, etc., enquanto os materiais artificiais são bastante 

procurados exactamente por poderem constituir superfícies uniformes do ponto de vista das 

alterações cromáticas e da textura. Esta característica é extremamente importante porque pode 

clarificar relações entre materiais naturais e artificiais, ou ainda destacar intervenções recentes 

utilizando materiais artificiais, de elementos construtivos existentes com texturas mais 

acentuadas: 

Differences in texture can be fundamental in the distinction between the old and the new or 

between the natural and the manufactured- for it is perhaps texture above all that distinguishes 
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nature73. (Lancaster 1996: 25). 

 
Fig. 46: Cor e textura do betão pintado. 

Foto do autor 

Na figura 46 vemos um exemplo de superfície extraordinariamente rica do ponto de vista da 

relação cor/textura: o betão pintado. Esta superfície alia as possibilidades plásticas do betão, que 

regista a textura das tábuas de madeira da sua cofragem, com a possibilidade de uniformização 

da sua cor através de uma película de pintura mate, de pouca espessura para não retirar a sua 

riqueza superficial. 

Cor e textura são inextrincáveis na percepção das superfícies e devem por isso ser sempre 

pensadas de forma integrada. 

4.2.5 Cor e Brilho  

Uma superfície com um acabamento brilhante é reconhecida imediatamente pela nossa 

percepção, porque contém na sua Matiz, Luminosidade ou Cromatismo, elementos que não 

fazem parte da lógica decorrente da sua posição no espaço.  

Na leitura espacial que fazemos através da interpretação das cores, agrupamos (harmonizamos) 

cores com as mesmas características como fazendo parte da mesma direcção espacial. Se 

acontece que uma superfície que está nessas condições não reúne os parâmetros perceptivos 

necessários para fazer parte do grupo, então procuramos explicações nas características 
                                                
73 As diferenças de textura podem ser fundamentais na distinção entre o velho e o novo ou entre o natural e o fabricado - uma 
vez que é talvez a textura acima de tudo que distingue a Natureza . tradução livre do autor. 
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inerentes a essa superfície, sendo o brilho a principal (fig.47).  

 
Fig. 47: Brilho, a explicação do inexplicável. 

Foto do autor 

Se todas as indicações sensoriais indicam que as duas superfícies da figura 47 estão no mesmo 

plano, então procuramos a explicação da sua diferença no brilho. O brilho é a explicação do 

inexplicável, é a excepção à regra, indo buscar à envolvente cores e luz através do reflexo, que 

não estão na matéria da superfície. Chamamos a atenção para o facto de conseguirmos ajuizar 

que a peça da esquerda tem brilho apenas pela análise da cor na superfície bidimensional desta 

fotografia. Com o objectivo de estudar este fenómeno modificámos a imagem que já tínhamos 

apresentado anteriormente na figura 17 para nos fazer parecer que um dos volumes desta 

composição poderá ter brilho (fig.48).  

 

Fig. 48: Brilho, a excepção à regra. 

Imagem do autor. 
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Tentámos induzir esta percepção através de três indícios: a característica de duplicação das 

imagens que lhe estão próximas (reflexo), a característica de reflectir a luz de forma diferente, e 

finalmente a característica de modificar a sua cor pela mistura com todas as outras em conjunto 

com os efeitos mencionados antes. 

Outra das características fundamentais das superfícies com brilho é a sua capacidade de 

metamorfose, a sua resposta, por vezes inesperada, à variação causada pelo movimento da 

observação, quer este seja determinado pela nossa deslocação quer pelo movimento da própria 

superfície, por exemplo quando a rodamos nas nossas mãos: a sua aparência oferece uma 

inconstante modificação, complexa e ambígua, distinguindo-se de todas as outras superfícies.  O 

caso limite do brilho é o reflexo especular, funcionando a superfície como re-emissora da fonte 

luminosa que sobre ela incide. 

As conclusões da análise cromática efectuada em trabalho de campo, adiante descritas, 

permitiram constatar que a luminosidade tem uma variação muito maior nas superfícies com 

brilho do que nas superfícies de acabamento mate, fazendo com que a aparência cromática de 

superfícies da mesma cor mas com níveis de brilho diferentes seja sempre diversa. 

No Estudo de Cor que elaborámos com a Pintora Maria Capelo para um edifício escolar, 

utilizámos este efeito de metamorfose das superfícies com brilho, relacionando-as com 

superfícies da mesma cor mas mate (fig.49).  

 
Fig. 49: Cor e brilho, Escola Francisco Arruda. 

Temos assim um espaço com as paredes pintadas da mesma cor, NCS S 1005-Y30R, que pela 

característica de brilho das suas superfícies - a inferior com brilho e a superior mate - 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  138 

apresentam sempre uma notável diferença na sua aparência, dinamizando este espaço e 

tornando-o uma experiência diferente e rica a qualquer hora do dia. 

Na figura referida podemos observar na imagem da esquerda a mesma cor aplicada com 

diferentes tipos de tinta (acrílica e epóxi) e com diferentes níveis de brilho (mate e brilhante, 

respectivamente). Na imagem da direita podemos ver como a superfície inferior, com brilho, se 

comporta de forma completamente diferente da superfície mate, reproduzindo circunstâncias 

luminosas e reflectindo imagens da sua envolvente próxima, num jogo dinâmico contínuo com 

a direcção de observação e o movimento do observador.  

Em rigor, após a aplicação dos dois tipos de tinta verificámos que a sua cor medida na 

superfície através de um colorímetro tinha sofrido uma ligeira alteração de aparência, fenómeno 

que foi corroborado em trabalho de campo descrito mais adiante nesta investigação. Com efeito, 

em trabalho de análise cromática efectuado sobre amostras de aglomerado de partículas de 

madeira MDF, adiante descrito em pormenor, constatámos que pela simples aplicação de um 

verniz incolor que alterava as características de brilho da superfície, obtivemos aparências de 

cor diferentes. A análise efectuada, revelou ainda que esta alteração ocorre não só na Cor 

Percepcionada mas na própria cor medida sobre a superfície com o colorímetro (Cor Inerente). 

Na figura 50 podemos observar uma imagem desse caso em que obtivemos os valores de NCS S 

3040-Y na superfície com brilho e NCS S 3030-G90Y na superfície sem brilho (mate). A 

superfície com brilho apresentou portanto uma cor mais escura e mais cromática do que a 

superfície sem brilho. 

      
Fig. 50: Alteração de cor por diferença do nível de brilho. 

Fotos do autor. 
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Estes dois trabalhos tiveram em comum a constatação da variação da percepção da cor através 

do nível de brilho na sua aplicação prática. 

Em troca de correspondência entre Tomas Hård74 e o autor em 07/02/2011, ele afirma que o 

facto da nossa percepção ser diferente para a mesma cor com texturas e brilhos diferentes é 

quanto a ele razão para falarmos de várias cores e não de uma: 

Viewing a surface is a total perceptual experience, a mix of colour, texture, gloss, sheen, 

shadows etc. So if the colour is matt or high gloss we do commonly say the gloss creates two 

different colours. However if the definition of colour is the perception (not the stimuli of an 

object and it's radiation) how can we say that it is the same colour? If the matt and glossy looks 

different in colour, they are different colours even if the paint is manufactured with the same 

recipe75.  

O brilho é uma característica muito especial das superfícies, capaz de alterar a sua cor própria, 

de ir buscar outras à sua envolvente, e ainda de trazer a luz de forma dinâmica aos espaços, 

promovendo uma relação diacrónica com o observador e o seu movimento. 

4.2.6 Cor e Dimensão  

A dimensão, extensão, ou quantidade da superfície de uma cor no nosso campo perceptivo 

visual é determinante para o tipo de percepção que obtemos dela.  

Podemos utilizar uma cor muito saturada em pequenas áreas obtendo uma acentuação 

cromática, criando diversidade e conseguindo um efeito estético agradável, mas se a utilizarmos 

em grandes áreas podemos produzir um sobre-estímulo cromático que terá como resultado um 

inevitável desconforto. 

O contacto mais comum com esta característica de variação da percepção da cor com a sua 

dimensão (quantidade) é a diferença entra a cor escolhida através de uma amostra de pequena 
                                                
74 Tomas Hard pertence à direcção da NCS (Natural Colour System), sistema de notação cromática baseado na percepção 
humana e utilizado pelo autor neste trabalho. A transcrição dos seus comentários foi expressamente por ele autorizada. 
75 A visualização de uma superfície é uma experiência perceptiva total, uma mistura de cor, textura, brilho, acabamento, 
sombras, etc.  Então, se a cor é mate ou com alto brilho o que fazemos comumente é dizer que o brilho cria duas cores 
diferentes. No entanto, se a definição de cor é a percepção (não o estímulo de um objeto e a sua radiação) como podemos dizer 
que é a mesma cor? Se o mate e o brilhante parecem diferentes na cor, eles são cores diferentes, mesmo se a tinta é fabricada 
da mesma forma -tradução livre do autor . 
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dimensão e o seu resultado após a aplicação e observação nas circunstâncias reais. 

    
Fig. 51: Variação da percepção da cor com o tamanho da superfície percepcionada. 

Estudo de Cor para o Bairro das Amendoeiras/Olival. Projecto de Investigação da FAUTL com a participação do 
autor. Fotos do autor. 

Na figura 51 podemos observar na imagem da esquerda as opções do Estudo de Cor, escolhidas 

através de amostras de cor, e na da direita as mesmas cores depois de aplicadas. As cores 

escolhida nas amostras pareciam muito mais escuras do que a impressão das mesmas cores 

aplicadas na superfície do edifício. Para além deste facto, entendemos que existe uma questão 

de grande importância: aquilo que podíamos chamar a diferença entre cor elementar e cor 

espacial, e que entendemos ser uma característica da dimensão da percepção da cor. A cor 

elementar é a cor que pela escala da superfície em que está aplicada é tida como pertencente a 

um elemento do espaço da nossa envolvente, é uma cor de um objecto à escala da mão, ou 

mesmo do corpo, mas que não constrói espaço por falta de dimensão, não nos envolve. A cor 

espacial é pelo contrário a cor de um elemento protagonista na nossa envolvente e que permite, 

pela sua dimensão e posição espacial, determinar uma área de influência em que podemos sentir 

que estamos condicionados pela sua presença. As experiências efectuadas por Billger (2004) 

com 280 estudantes de arquitectura em que foram testadas reacções a um conjunto de cores em 

situações reais mostraram que, por um lado a sensação da cor no espaço é completamente 

diferente da cor nos modelos ou em amostras, apontando como exemplo o cinzento que parecia 

acromático na amostra e bastante colorido quando aplicado no espaço; por outro lado refere que 

a cor é capaz de criar um espaço próprio no caso de ser aplicada no pavimento, ou de criar um 

espaço dentro de um espaço quando pintada nas paredes. Uma das questões também exploradas 
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foi a sensação de ver a cor de fora ou de estar dentro do espaço da cor, e esta é para nós uma 

questão muito importante.  

  
Fig. 52: Cor e dimensão. 

Fotos do autor e do Atelier José Neves - Gabinete de Arquitectura, Lda. 

Na figura 52 podemos observar que a sensação de ver a porta pintada da cor com a notação 

NCS S 3040-Y10R (cor elementar) não é de todo a mesma de estar num espaço em que essa cor 

tem dimensão necessária para nos envolver como no caso do tecto da Escola Francisco Arruda 

(cor espacial). 

A escala (dimensão) das superfícies coloridas modifica a nossa percepção e decorrentemente a 

sensação que associamos a essa cor: uma cor correcta para um objecto ou para uma acentuação 

do espaço, poderá não ser uma cor correcta para a cor dominante desse mesmo espaço. No caso 

apresentado na figura 52 a cor torna-se confortável também pela situação espacial em que se 

encontra (tecto) e pela decorrente baixa iluminação que recebe. Numa parede com elevada 

intensidade luminosa seria demasiado forte para ser utilizada numa área tão grande. 

4.2.7 Cor e Distância  

A distância altera a percepção cromática. Esta condição é mais notória nos estudos de cor em 

ambiente urbano em que a variação com a distância é maior. À perspectiva de cores já 

enunciada por Da Vinci (2002) que dizia que as cores se tornam acinzentadas e azuladas com a 
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distância por interposição da atmosfera, se juntam outras questões como a textura que pode 

alterar a percepção com a distância de observação.  

Muitas vezes não damos conta desta variação de cor pela distância devido ao fenómeno de 

constância de cor, segundo o qual reconhecemos como inalteráveis as cores mesmo que elas se 

apresentem completamente transformadas pelas circunstâncias de iluminação e de observação. 

Este facto é exemplarmente descrito por Stern (1984:9) que dá o exemplo de um edifício 

revestido a tijolo que embora à distância apresente uma cor cinzento arroxeada, será sempre 

referido por qualquer observador como um edifício Vermelho, pela associação que fazemos à 

impressão da cor desse material quando estamos perto dele (fig.53).  

 
Fig. 53: Constância de Cor 

Richmond, Inglaterra. Imagem do autor. 

Na figura anterior podemos verificar pelo quadrado de cor que sobrepusemos, sintetizando 

digitalmente a cor da área de tijolo da imagem, que o Vermelho dos tijolos se transforma com a 

distância de observação, embora para nós represente sempre um Vermelho-Tijolo. 

Outros factores importantes na alteração da cor com a distância é a alteração da textura e a 

mistura óptica. A alteração da textura visual com a distância é utilizada pelo nosso cérebro, que 

assim procura indícios para estabelecer graus de profundidade. Um dos exemplos mais notáveis 

desse fenómeno na nossa arquitectura é o caso do revestimento de azulejo nos edifícios e da 

variação da sua percepção cromática com o movimento do observador e com a distância. O 

azulejo é um caso especial porque alia as características de metamorfose de um revestimento 

com brilho, caso já referido anteriormente, com a possibilidade de ter um padrão de várias cores 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  143 

que se repete por módulos formando uma rede que cobre o edifício, relacionando-se com a 

métrica da arquitectura. Assim, com a variação da distância de observação, diferentes estímulos 

visuais captam a nossa atenção, desde o reconhecimento do desenho do seu padrão quando nos 

encontramos próximos, até à mistura óptica de todas as suas cores se observado a grande 

distância, ou ainda desde o reconhecimento da dimensão do módulo de cada unidade até ao 

entendimento de todo o conjunto como um tecido de cor idêntica que envolve o edifício (Lobo 

& Pernão 2008).  

 
Fig. 54: Variação da percepção dos azulejos com a distância. 

Imagem do autor com base em elementos apresentados no congresso AIC Stockholm 2008 (Lobo & Pernão, 2008). 

Na figura 54 podemos observar esta característica da variação da percepção da cor nos azulejos 

com a distância, desde o reconhecimento do módulo e do desenho do padrão à cor única 

formada pelo fenómeno de mistura óptica. Este exemplo foi estudado com o auxílio do 

protótipo do Dispositivo de Medição de Cores Percepcionadas, permitindo obter dados 

relativamente à Cor Percepcionada e às suas codificações cromáticas a diversas distâncias, 

desde a superfície até 100m de distância, situação a partir da qual se pôde observar que as cores 

se fundiram numa só - NCS S 1005-R80B. Este fenómeno de mistura óptica com a distância 

vem também corroborar a ideia de que a textura, física e visual, é um poderoso auxiliar na 

construção da profundidade: os objectos, neste caso o azulejo, perdem definição de textura com 

a distância, a que corresponde neste caso a perder a singularidade da percepção de cada cor do 

seu padrão, e a perder a percepção da malha decorrente do tamanho de cada módulo.   
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Este trabalho (Lobo & Pernão 2008) permitiu concluir que a utilização do dispositivo citado é 

uma importante mais valia em investigações específicas como esta, permitindo obter 

informações que de outra forma não seriam possíveis, nomeadamente a determinação da 

codificação NCS (Natural Colour System) da variação da percepção da cor dos azulejos na sua 

relação com a distancia, incluindo a medição de cor resultante do fenómeno de mistura óptica. 

Esta característica da variação da percepção da cor com a distância deve ser equacionada como 

factor condicionador de projecto, principalmente à escala do desenho urbano. 

4.2.8 Cor e Posição no Espaço  

A percepção da cor e a reacção psicológica associada depende de múltiplos factores, desde as 

condições de percepção e de iluminação até ao próprio estado emocional de quem a observa. 

Mas na definição de um ambiente cromático tem especial importância a posição das várias 

cores no espaço. Quando expusemos as características da percepção da cor e a maneira como 

ela nos veicula informações para construirmos o nosso espaço tridimensional, revelámos a 

importância da organização de grupos de cores pelo nosso cérebro a que associamos 

determinada orientação espacial, pela interpretação que fazemos da reacção das superfícies à 

incidência da iluminação (ver fig.17). 

Da mesma forma percebemos que a utilização de uma mesma cor, mas aplicada numa parede, 

num pavimento ou num tecto contribuirá de forma diferente para influenciar o carácter desse 

espaço, tal como afirma Mahnke (1996:66) e como constata também Billger (2004) através das 

suas experiências com compartimentos pintados de várias cores. A utilização de uma cor em 

diferentes posições espaciais poderá causar reacções emocionais completamente diversas no ser 

humano, até porque enquanto algumas são associadas com relações cromáticas naturais, outras 

contrariam-nas podendo provocar bastante instabilidade. Por exemplo, estamos habituados a ver 

o Vermelho na natureza como acentuação (flores) ou como cor de matéria no solo (terras, 

argilas) mas reagiremos de forma diferente se utilizado no tecto. É preciso ter bastante cautela 

quando falamos da utilização da cor e da sua associação aos materiais da natureza, porque não é 

de todo o mesmo ter um pavimento revestido a madeira, com toda a sua variação cromática e 

textura visual inerente, ou termos o mesmo pavimento pintado de um castanho idêntico: a cor 
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que nos parecia natural pode assim parecer artificial e desconfortável. 

A utilização da mesma cor em situações espaciais diferentes pode no entanto ser aproveitada 

para criar atmosferas diversas trabalhando com a mesma harmonia cromática. 

No nosso Estudo de Cor para o projecto de reabilitação de uma Quinta do sec.XVIII em Dois 

Portos invertemos o esquema cromático das cores das paredes e dos tectos em três 

compartimentos contíguos, resultando numa ambiguidade estética muito interessante (fig.55). 

Nesta figura observamos o Cor-de-Rosa utilizado nas paredes de um compartimento, com o 

tecto pintado de Branco, enquanto no compartimento contíguo foi utilizado o Branco nas 

paredes e o Cor-de-Rosa no tecto.   

  
Fig. 55: A mesma cor em posições espaciais diferentes. 

Quinta em Dois Portos, Estudo de Cor do autor. Fotos do autor. 

Quando perguntámos a quem visitou o espaço se tinha gostado do compartimento com o tecto 

Cor-de-Rosa ninguém tinha reparado nesse facto, o que nos parece relevante, tendo associado 

este fenómeno a que normalmente não existem tectos dessa cor e que a sua presença não foi 

incómoda ao ponto de ser notada. 

No Estudo de Cor para uma escola de música em Leiria (fig.56), utilizámos também uma 

mesma cor (NCS S 4005-R80B) em posições espaciais distintas, parede e tecto, com distintos 

propósitos funcionais e ergonómicos: na sala de aula utilizámos o cinzento para responder à 
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excessiva entrada de luz pelo vão e para enquadrar e focalizar a posição do professor ao fundo; 

na zona administrativa precisávamos de paredes claras que reflectissem a luz natural, que era de 

quantidade reduzida, e ao mesmo tempo precisávamos de reduzir visualmente a altura do tecto 

para tornar mais confortável a permanência de pessoas sentadas à secretária durante o dia de 

trabalho.  

Estas duas aplicações da mesma cor resultaram de forma completamente diferente, tendo sido 

referido pelos utilizadores que não as associavam como sendo a mesma. Mais uma vez o 

cinzento nas paredes da sala de música foi muito mais notado no quotidiano de utilização do 

espaço do que o cinzento do tecto da zona da administração, o que nos leva a afirmar que se o 

tecto não tiver um protagonismo cromático muito grande, a sua cor é sempre menos sentida do 

que a das paredes. 

   
Fig. 56: A mesma cor com objectivos funcionais e ergonómicos distintos. 

Escola de Música da SAMP, Pousos, Leiria. Estudo de Cor do autor. Fotos do autor. 

A relação entre superfície de cor, forma e posição espacial foi especialmente desenvolvida pelos 

artistas da Avant Garde Russa do início do sec.XX, desde o Suprematismo de Malevitch ao 

Construtivismo de Rodchenko e de El Lissitsky para citar alguns nomes exemplares. Podíamos 

referir muitas outras referências da pintura e dos seus movimentos como o Cubismo na sua 

importância para o estabelecimento de uma nova compreensão e liberdade na relação espacial 

dos objectos e da sua cor, mas a experiência Russa produziu aplicações arquitectónicas e 

tridimensionais imediatas que pela sua importância no contexto deste estudo entendemos mais 

relevantes. A liberdade da constituição dos planos da construção como elementos autónomos 
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em material e cor, la destruction de la boite76 (Norberg-Schulz 1977:368), enunciada já por 

Frank Lloyd Wright, através de planos horizontais e verticais, foi depois explorada pelo grupo 

holandês De Stijl e consubstanciada por Mies van Der Rohe que utilizou paredes executadas em 

materiais naturais (por exemplo a pedra ou o aço inox) que se destacavam em textura e cor da 

sua envolvente.  

As paredes, na sua relação material/cor, foram proficuamente utilizadas por muitos outros como 

Alvar Aalto ou Le Corbusier que afirmava que a cor classifica77 os objectos (Le Corbusier 

2006:120). Esta pequena resenha de influências da pintura e da arquitectura relacionadas com o 

destaque das superfícies de cor/textura/material como forma de sublinhar a sua posição no 

espaço não ficaria completa sem referirmos em época mais recente a importância do movimento 

Desconstrutivista, através por exemplo dos desenhos de Zaha Hadid, que recolocaram este 

interesse no quotidiano da produção arquitectónica até hoje. 

O destaque dos planos espaciais pela utilização da cor/material não é no entanto um elemento 

novo na percepção dos edifícios, como podemos ver pelos exemplos da figura 57. 

        
Fig. 57: A cor como acentuação dos planos espaciais. 

Campo de Santo Stefano em Veneza e casa de habitação em Richmond, Inglaterra. Fotos do autor. 

Nesta figura podemos observar que o destaque entre superfícies de cor/matéria diferente, 

acentuam a sua posição espacial, quer no exemplo de Veneza, imagem da esquerda, em que os 

alçados principais da igreja de São Vidal e do Palazzo Loredan são completamente revestidos e 

                                                
76 a destruição da caixa - tradução livre do autor. 
77 La couleur classe les objects - no original. 
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esculpidos a pedra, e os seus alçados laterais são revestidos com uma argamassa pigmentada, 

quer no edifício de habitação em Richmond, na imagem da direita, em que existe um destaque 

do alçado principal, com tijolos de cor clara, elementos pétreos e outros pintados de Branco, 

face aos alçados laterais de menor importância onde se utilizou o tijolo Vermelho escuro. Esta 

diferença de cor e material, permite uma organização imediata das superfícies na percepção dos 

edifícios, que para além de ajudar a definir visualmente os volumes e a sua inter-relação, 

estabelece uma hierarquia muito clara entre os diversos alçados. 

A cor tem uma percepção diferente, e resultados diferentes do ponto de vista estético e 

ergonómico, de acordo com a posição espacial em que é observada, permitindo acentuar 

determinados planos dos espaços interiores e exteriores dos edifícios com grande eficácia, 

sendo um aspecto muito relevante para o resultado final dos ambientes cromáticos e da sua 

legibilidade espacial. 

4.2.9 Cor e Tempo  

O tempo é indissociável do acto da percepção, e nomeadamente da percepção visual: espaço, 

tempo e cor são formas dos objectos, afirmou Wittgenstein (1987:33). Quando falamos das 

variáveis que influenciam a percepção da cor na organização do espaço visual não poderíamos 

deixar de referir este importante factor, e ao abordá-lo estamos a falar de diversas matérias que 

devemos enunciar:  

i) O tempo físico de permanência de um observador num espaço.  

Os espaços em que o ser humano passa grandes períodos de tempo não podem ser encarados do 

ponto de vista cromático da mesma forma do que os espaços destinados a estadias breves. 

Podemos utilizar cores mais fortes em locais de permanência mais curta e devemos utilizar 

cores mais suaves em locais de permanência prolongada, cruzando obviamente estas opções 

com as questões programáticas e ergonómicas já referidas anteriormente. 

ii) O tempo psicológico de permanência de um observador num espaço. 

Existem diversos estudos de relação entre cor e tempo no sentido em que estamos a enunciá-la, 

embora não sejam totalmente consensuais entre si, mas todos concluem que a noção da 
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passagem do tempo é influenciada pela cor dominante desse espaço. Como já dissemos 

anteriormente, as circunstâncias de observação e da envolvente, as próprias circunstâncias 

emocionais do observador tornam muito difícil a obtenção de receitas relativamente a este (e 

outros) campos no domínio dos efeitos decorrentes da percepção da cor, mas é da nossa própria 

experiência que se estivermos em ambientes de cromatismo e intensidade luminosa elevadas, 

rapidamente nos saturamos e procuramos sair deles, ou seja, aí o tempo passará mais devagar. 

Pelo contrário se estamos envolvidos por uma atmosfera cromática que ajuda a criar um 

ambiente relaxante, pode passar bastante tempo sem que nos apercebamos. Mais uma vez 

esclarecemos que para nós os materiais, o seu brilho, a sua textura, a forma como todas as 

superfícies são iluminadas e participam assim do nosso campo perceptivo visual, concorrem 

para a sensação de conforto de utilização e de bem-estar e que todos estes atributos nos são 

revelados através da cor. 

iii) O tempo do nosso movimento que permite, através de uma contínua alteração da posição do 

nosso corpo, da nossa cabeça sobre os ombros, da permanente mudança de direcção do nosso 

olhar, o conhecimento detalhado do espaço, e que pode ter várias vertentes: 

- Percepção geral: quando entramos num espaço que não conhecemos, olhamos em volta, para 

registar o máximo de informação visual possível para construir a imagem tridimensional desse 

espaço. Este procedimento permite a percepção global de um objecto ou de um espaço de forma 

a calcular e decidir a acção seguinte do nosso corpo sobre esse espaço. 

- A medida do espaço: tendo o nosso corpo como referência, a relação espaço/tempo é 

determinada pela nossa deslocação, pela velocidade e medida do nosso passo. Um espaço 

parece-nos extenso quando levamos muito tempo a atravessá-lo. Da mesma forma, à escala 

urbana este fenómeno estende-se também à deslocação através do automóvel, e à escala 

territorial e planetária à escala do comboio e do avião. A uma viagem mais longa no tempo 

corresponde a percepção de uma distância maior.  

- A transição entre espaços: este tema é fulcral para a qualificação do espaço arquitectónico. O 

que seria por exemplo a nossa percepção do grande jogo entre o tempo e a luz do Panteão em 

Roma sem a transição assegurada pelo seu pórtico de entrada? É o tempo que permite a 

transição de um espaço para outro, que qualifica um espaço de luminoso, porque o anterior era 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  150 

mais escuro, que qualifica um espaço como grande porque o anterior o era menos, que qualifica 

um espaço como mais cromático, porque o anterior o era menos. A cor, protagonista na 

aparência do espaço é uma chave fundamental para acentuar ou diluir estas transições. 

- Percepção geral, escala e transição entre espaços, são características fundamentais inerentes à 

arquitectura e determinantes para a sua qualificação, e a única forma de o entender é pelo 

movimento do nosso corpo, enquadrado pelo tempo. Esta é também a razão porque a 

arquitectura, embora se possa ensinar na sala de aula, só se apre(e)nde in sito. 

iv) O tempo do movimento dos objectos que permite, através da alteração da sua posição, obter 

uma melhor percepção deles. Quando por exemplo rodamos um objecto na nossa mão, a 

intenção é conhecê-lo melhor. Atente-se por exemplo no contínuo processo de aprendizagem 

através do manuseamento dos objectos pelas crianças. 

v) O tempo da memória que permite conhecer um objecto ou espaço através da justaposição de 

muitas imagens em tempos diferentes, com características de observação e de iluminação 

diferentes, em que se juntam elementos emocionais de acções que com ele ou nele se passaram 

e que assim forma uma imagem holística que será guardada na nossa memória e que permite 

que esse objecto ou espaço tenha uma imagem única para cada um de nós.  

Para a formação desta justaposição de aspectos diferentes da percepção de um espaço, 

concorrem dois factores importantes: 

- O tempo que transforma a relação interior/exterior de um espaço: a percepção de estar num 

espaço a várias horas do dia e da noite, com luz natural e artificial, e relacionar-se de forma 

diferente entre o interior e o exterior, é fundamental para o conhecimento mais profundo de um 

lugar.  

- O tempo que transforma a relação paisagem artificial/paisagem natural: várias imagens da 

percepção de um edifício em diversas horas do dia e da noite, em várias estações do ano na sua 

relação com uma envolvente natural que está em permanente mutação, podem resultar em 

informações complexas que contribuem para a  imagem global do local. 

A cor está presente em todas estas relações com o tempo, e por isso podemos utilizá-la para 

condicionar a sua percepção. No exemplo da figura 58 vemos como podemos alterar a noção do 
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espaço e do tempo que lhe está associado, modificando a percepção de tempo de um percurso, 

neste caso alterando a cor que corresponde ao seu foco: nas primeiras imagens, as cores quentes 

produzem o efeito de encurtamento do espaço, o Amarelo atrai-nos pela cor quente da luz e o 

Vermelho é mais material, parecendo avançar na nossa direcção; na terceira imagem o Azul 

desmaterializa o final do percurso parecendo este mais comprido.  

             
Fig. 58: A cor e o tempo. 

Rua do Castelo, Braga. Foto do autor. 

Reparemos também na importância da marcação do ritmo (tempo) das arcadas através da 

alteração das cores do pavimento (sombra projectada). Mais uma vez recorrendo ao exemplo da 

Pintura queremos lembrar aqui a obra de Chirico que utilizou muitas vezes a sombra das 

arcadas como uma das suas imagens simbólicas da passagem do tempo78. 

4.3 Características Qualificadoras do Espaço Arquitectónico Potenciadas pela Utilização 

da Cor  

As variáveis que influenciam a percepção da cor na organização do espaço visual, que aqui 

apresentámos, são ferramentas eficazes que podem ser utilizadas para produzir ambientes 

específicos que comunicam, ou ajudam a comunicar, determinadas ideias e sensações de acordo 

                                                
78 Para mais informação sobre este tema ver o capítulo A variação do espaço e do tempo em Giorgio de Chirico em Pernão 
(2005: 84-90) onde foi produzido um modelo digital tridimensional do quadro Piazza d'Italia, explicando a construção 
geométrica e as condições de iluminação aí representadas. 
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com os objectivos que estabelecemos em cada trabalho. Assumimos a dificuldade de definir 

regras rígidas de utilização da cor para atingir determinados objectivos, dado os sempre 

diversos contextos em que trabalhamos, mas julgamos no entanto que pode ser esclarecedor 

definir as características qualificadoras dos espaços arquitectónicos que podem ser potenciados 

pela sua utilização de acordo com os conceitos anteriormente enunciados. A cor pode potenciar 

os objectivos do projecto de arquitectura pela sua capacidade de qualificação e transmissão 

sensorial do espaço. Seguidamente procederemos à classificação, descrição e explicação, 

através de exemplos práticos, das características da percepção do espaço arquitectónico que 

podem ser potenciadas pela cor: o conforto e ergonomia, a clareza de comunicação, a 

adequação psicológica, os princípios estéticos, a identidade, a orientação espacial, a relação 

interior/exterior e, não menos importante, a definição do espaço e do tempo. 

4.3.1 Conforto e Ergonomia  

O bem estar é o resultado de múltiplas condições de percepção e da sinestesia entre sentidos. 

Sendo o objectivo primordial da produção de objectos e de espaços arquitectónicos, este é por 

vezes (muitas vezes) preterido pela identificação estética, cultural, social ou económica do 

observador com o objecto observado. A cultura contemporânea da imagem e a facilidade da sua 

divulgação produz um conjunto muito forte de estereótipos que actuam sobre o juízo estético, 

sobrepondo-se por vezes ao reconhecimento do valor da racionalidade da resposta funcional ou 

ergonómica aos programas da arquitectura e ao bem-estar humano que são a sua primeira razão 

de existência. Embora a fruição estética faça parte das necessidades humanas e concorra para a 

sua satisfação, não podemos, como é óbvio, dissociar-nos dos mais elementares critérios 

ergonómicos da utilização dos espaços. Como exemplo do que acabámos de referir nomeamos a 

inadequação da utilização recorrente da cor Branco, potenciada por níveis de intensidade de 

iluminação excessivos, em ambientes de concentração intelectual como salas de aula (Pernão 

2010) . Esta prática é desaconselhada por todos os estudos ergonómicos que conhecemos sobre 

esta matéria, referidos de forma desenvolvida por Manhke (1996) e Birren (1978), e no entanto 

continua a ser observada, por desconhecimento, ou em favor de uma suposta aparência clean 

que apenas responde à satisfação de um cliché estético.  
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Se os critérios estéticos podem ser discutíveis, o mesmo não acontece com os critérios 

ergonómicos pois eles versam sobre a adequabilidade do espaço e dos objectos à escala, ao 

movimento e às capacidades de interagir do ser humano com a sua envolvente, sendo um dos 

principais factores para a satisfação humana na utilização do seu habitat. 

 
Fig. 59: A cor potencia as características estéticas e ergonómicas dos espaços, 

Escola Francisco Arruda, Lisboa. Estudo de Cor do autor com a Pintora Maria Capelo. Fotografia do autor 

Na figura anterior vemos um exemplo de uma sala de aula de um edifício escolar em que foram 

utilizadas cores e materiais que promovem uma atmosfera calma e propícia à concentração 

mental. A eventual excessiva intensidade de iluminação natural pode ser controlada pelos 

estores de rolo colocados nas janelas. Os materiais não apresentam acabamentos com brilho e as 

cores escolhidas para o lambril, paredes e tecto têm respectivamente 20%, 10% e 30% de 

Percentagem de Preto, tornando o ambiente cromático ergonomicamente confortável e sem 

reflexos desagradáveis. A cor azulada do lambril produz um suave contraste de 

complementaridade cromática de Matiz com os amarelos do pavimento e do tecto. A utilização 

da cor ajuda assim a caracterizar esteticamente o espaço adicionando-lhe ainda características 

correctas do ponto de vista ergonómico. A escolha das cores deve ser efectuada evitando a 

utilização exagerada de contrastes, que pela sua sobreposição ou proximidade no campo 

perceptivo visual produzam cansaço através da utilização excessiva e consecutiva dos músculos 

que produzem a abertura e fecho do diafragma da pupila (mecanismo de adaptação), bem como 

de outros aspectos fisiológicos relevantes. Os fenómenos de contraste simultâneo ou sucessivo 
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de cor também podem produzir efeitos nefastos na capacidade de identificação clara dos 

objectos da envolvente, bem como outras características dos materiais utilizados como o brilho 

e transparência. As características da iluminação natural ou artificial e a sua incidência e reflexo 

sobre as superfícies, e a posição do observador em relação a elas é também um factor 

ergonómico determinante para o conforto dos espaços. 

Na figura 60 vemos na imagem da esquerda um efeito comum em salas de aula: paredes e tectos 

Brancos que reflectem demasiado a iluminação produzindo desconforto visual, e à direita uma 

sala de aula em que as superfícies foram estudadas de acordo com critérios de conforto 

ergonómico. A parede de topo, onde se concentra a atenção dos alunos, foi pintada com um 

cinzento com 30% de Percentagem de Preto (NCS S 3005-G80Y), e as paredes laterais e tecto 

com um Branco quente, mais reflector, com 10% de Percentagem de Preto (NCS S 1010-

Y20R). Para o pavimento foi escolhida uma cor que atribuísse gravidade a essa superfície, um 

cinzento com 50% de Percentagem de Preto (NCS S 5005-G80Y) da mesma família da cor das 

paredes mas com mais 20% de Preto, sendo também mate para não reflectir a luz nem provocar 

efeitos de encandeamento indesejados.  

 
Fig. 60: Ergonomia na aplicação da luz e da cor nos espaços de trabalho. 

Edifício escolar do CENFIC. Estudo de Cor do autor. Imagem e foto do autor. 

O dinamismo do espaço é assegurado pela acentuação cromática protagonizada por uma parede 

revestida a PVC Vermelho onde se podem afixar desenhos. O uso desapropriado do Branco em 

ambientes de trabalho foi objecto de uma comunicação do autor (Pernão, 2010) em que se 

explica que essa escolha é desaconselhada por razões ergonómicas. O Branco, tal como também 
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afirmado por Manhke (1996) e Birren (1978) sendo a cor com o factor de reflectância luminosa 

mais elevado de todas as cores é por isso aquela que mais facilmente produz uma atmosfera de 

encandeamento desconfortável, sendo prejudicial não só para uma visão clara, mas para o 

conforto físico, mental e emocional. Fisiologicamente, estes ambientes podem ser prejudiciais 

para o olho humano, exigindo uma acção contínua e fatigante dos músculos que contraem a 

abertura da pupila para adaptarem a visão às características de excessivo contraste luminoso. 

Todos estes efeitos negativos podem ser amplificados pela utilização de superfícies com brilho 

no campo perceptivo visual e pela disposição e escolha incorrecta das fontes de luz, quer natural 

quer artificial. 

No Estudo de Cor para uma escola de música aplicámos também os conceitos enunciados 

(fig.61), utilizando um cinzento azulado com 40% de Percentagem de Preto (NCS S 4005-

R80B) para a parede do fundo, que deve focalizar a atenção dos alunos e permitir um correcto 

destaque do professor (não produzindo contraste demasiado) e para o tecto, reduzindo a 

reflexão da luz exterior. O Branco utilizado nas restantes paredes é um Branco confortável, 

quente (a Matiz corresponde a um Amarelo com 20% de Vermelho) - NCS S 0505-Y20R - que 

permite uma correcta distribuição da luz. O pavimento em madeira, de cor quente, vem 

equilibrar a tendência fria do cinzento. 

   
Fig. 61: Utilização ergonómica da cor na sala de aula. 

Escola de Música da SAMP, Pousos, Leiria. Estudo de Cor do autor. Fotos do autor. 

Na relação entre o nosso corpo e o que nos rodeia, a informação visual tem um papel 

predominante e, como tal, a cor deve ser utilizada para veicular essa informação de uma forma 

clara e de acordo com a facilidade de utilização dos espaços e identificação das suas partes 
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constituintes. Não existem cores certas ou erradas, bonitas ou feias, existem sim cores (e 

lembramos que assim falamos de materiais e de texturas) que se adequam a veicular 

determinada sensação pela sua capacidade de protagonizar a descrição sensorial de um espaço 

específico. E esta sim pode ser correcta ou incorrecta porque pode contrariar ou apoiar 

princípios funcionais e ergonómicos importantes.  

4.3.2 Clareza de Comunicação  

Os objectivos de uma intervenção cromática devem ser claros para que o seu resultado não seja 

ele também ambíguo. A clareza na comunicação cromática deve suportar e enfatizar os 

objectivos do projecto de arquitectura, promovendo a sua adequação em aspectos tão 

importantes como os psicológicos, morfológicos, históricos, de orientação espacial, de 

identidade, de relação entre o todo e as partes e entre o interior e o exterior. No fundo, a clareza 

de comunicação é o resultado de todas as outras características que concorrem para a satisfação 

da relação de confiança que os utentes de um determinado espaço estabelecem com ele. 

No Estudo de Cor para a reabilitação da Escola Francisco Arruda (fig.62), que previa também a 

execução de edifícios de raiz, foi decidido que todos os edifícios existentes seriam pintados com 

uma mesma cor dominante (NCS S 1510-Y10R), enquanto todos os edifícios novos seriam 

pintados com outra cor dominante (NCS S 1005-Y30R).  

    
 Fig. 62: A cor comunica as intenções de projecto.  

Escola Francisco Arruda. Estudo de Cor do autor com a Pintora Maria Capelo. Fotos José Neves-Gabinete de 
Arquitectura, Lda. 

Esta decisão, embora de resultado subtil uma vez que a variação entre as duas cores é 
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relativamente pequena (são ambos Brancos com diferentes características), representa a vontade 

do projecto de arquitectura na relação entre os dois tempos de construção. O resultado, tal como 

a intenção, é claro no propósito da distinção subtil, afastando-se daquilo que podia ser uma 

intervenção cromática que apontasse para uma distinção radical, observando apenas uma razão 

de orientação espacial ou de clareza semiótica pura. Podemos assim observar na imagem da 

esquerda a relação de diferenciação ligeira entre os Brancos utilizados: o do edifício reabilitado, 

mais escuro, mais cromático e de maior percentagem de Amarelo na Matiz (à esquerda), e o do 

corpo novo, mais claro e menos cromático (em frente). Na imagem da direita observamos a 

mesma relação, agora entre um corpo novo à esquerda e o edifício reabilitado à direita. 

No Estudo de Cor para a reabilitação da Escola Marquesa de Alorna foi decidido assumir uma 

reconhecida distinção entre a intervenção de reabilitação dos edifícios existentes e a obra de raiz 

dos edifícios novos. Neste caso, o edifício possuía uma identidade cromática forte da qual se 

salientava a marcação dos painéis de parede entre os pisos que eram de cor Vermelho entre 

elementos ocres. Essa identidade foi mantida, optando-se por aplicar nos edifícios novos um 

Branco quente, quase acromático, produzindo uma dinâmica clara e forte de contraste com o 

existente. 

  

Fig. 63: Clareza de comunicação no apoio ao projecto de Arquitectura. 

Escola Marquesa de Alorna. Estudo de Cor do autor com a Pintora Maria Capelo. Fotos José Aguiar. 

Neste aspecto da clareza da comunicação da Arquitectura potenciada pela cor queremos aqui 

chamar a atenção pela forma como a cor foi também utilizada para se adequar aos objectivos 
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programáticos do projecto, tal como no exemplo anterior, mas aqui veiculando uma atitude mais 

radical na relação entre os diferentes tempos de construção. Na figura anterior podemos ver 

como as pequenas áreas de cor diferente do edifício existente, bem como a sua característica 

geral cromática acentuada, contrastam com a cor única dos edifícios novos, mais clara e 

acromática, formalizando uma comunicação clara no diálogo entre os dois. 

Estes dois exemplos demonstram como a cor pode ser eficaz na forma como potencia e torna 

visível e claras as intenções de projecto. 

4.3.3 Adequação Psicológica  

A escolha de cores para um espaço deve obedecer aos objectivos e critérios funcionais e 

estéticos definidos para esse espaço. Mas essa escolha deve ser complementada pelo 

conhecimento e utilização das reacções psicológicas à cor utilizada. Através dessa característica 

tão importante do fenómeno cromático, podemos ajudar a acentuar ou atenuar determinadas 

características de um espaço, como a sua dimensão, direccionalidade, aceleração perspéctica, 

etc. Podemos ainda utilizar a possibilidade de activar conotações com sensações sinestésicas 

como o cheiro, o sabor ou o tacto. A contradição entre a forma ou função de um espaço e a 

resposta psicológica à proposta cromática pode ocasionar sensações desagradáveis. Exemplo 

disso seria escolhermos uma cor intensa e quente para um espaço de descanso ou para um 

espaço que queiramos dar a entender como fresco.  

Têm sido elaborados inúmeros testes sobre a relação entre a cor aplicada a um espaço e a 

sensação que ele transmite, e embora as condições morfológico-espaciais e as circunstâncias de 

observação e iluminação não permitam regras definitivas, as conclusões apontam sempre para a 

sua importância fundamental no estabelecimento das emoções do utilizador. Harleman (2008) 

conclui no seu estudo que a cor condiciona de forma inequívoca a relação dos utilizadores com 

o espaço, provocando emoções opostas com a utilização de Matizes de cores opostas, propondo 

mesmo um modelo de associações emocionais baseado no círculo cromático NCS.  

Para além das questões ergonómicas já abordadas, de especial importância em ambientes de 

permanência longa, existe uma questão fundamental para a eficácia no trabalho e bem-estar do 

ser humano que é o equilíbrio entre unidade e complexidade na sua envolvente. Um ambiente 
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acromático, com iluminação constante poderá produzir através da sua monotonia uma falta de 

estímulo que prejudicará a concentração. Pelo contrário um ambiente cromático demasiado 

estimulante pode também perturbar por razões opostas - excesso de estímulo - a concentração 

no trabalho podendo ocasionar um aumento do ritmo cardíaco, da pulsação e do ritmo 

respiratório. Estas consequências são confirmadas pelas experiências de Rikard Kuller que 

monitorizou as reacções de indivíduos em contacto prolongado com diversas envolventes 

controladas (Mahnke1996:23).  

Tanto a sub-estimulação como a sobre-estimulação da envolvente cromática são 

desaconselhados em ambientes em que existam períodos de longa permanência, mas podemos, 

e devemos, utilizá-los para definir ambientes de curta permanência que assim servem de 

descompressão, de contraste, para a melhor fruição de outros.  

    
Fig. 64: A cor ajuda a promover a distinção entre ambientes. 

Edifício de Formação do Cenfic em Lisboa. Estudo de Cor do autor. Fotografias do autor 

Na figura anterior podemos observar a diferença que o ambiente cromático pode estabelecer 

entre um ambiente estudado para a realização de trabalho intelectual e uma área de circulação, 

de acordo com os requisitos funcionais e ergonómicos dos diversos espaços, apoiando o 

projecto de arquitectura na sua formalização. A figura da esquerda corresponde a necessidades 

de concentração e de atenção de uma sala de aula em que foi previsto um pavimento 

cromaticamente estabilizador, escuro e mate, paredes e tecto com valores cromáticos mais 
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claros e a parede do fundo, onde se irá centrar a atenção dos alunos com um valor de 

luminosidade inferior. O espaço da imagem da direita corresponde a uma área de circulação em 

que se privilegia o seu aspecto dinâmico, utilizando uma cor activa como o Vermelho, que não 

devemos utilizar como cor dominante em locais de permanência demorada.  

Circulações, átrios, cafeterias, lojas, etc. são espaços de movimento em que podemos utilizar 

maior contraste e diversidade cromática servindo psicologicamente como espaços de 

descompressão relativamente aos ambientes mais centrípetos e contidos que promovem a 

concentração no trabalho.  

O ser humano necessita de diversidade no seu quotidiano, tal como existe na Natureza, e as 

variações de ambiente são essenciais para o seu bem-estar psicológico e para a sua eficácia nas 

diversas tarefas que desempenha. Devemos proporcionar alterações de ambiente pelo controle 

da cor, dos materiais e da iluminação que os revela. Nem todos os ambientes necessitam de ser 

iluminados pressupondo que têm que responder às indicações luminotécnicas de eficiência. Os 

espaços de descompressão enunciados devem ser moderadamente iluminados, de forma a 

contribuírem também para a diversidade dos ambientes criados. 

 
Fig. 65: Variação de unidade e complexidade. 

Escola de Música da SAMP, Pousos, Leiria. Estudo de Cor do autor. Imagens do autor 

Na figura anterior podemos observar a variação dos estímulos cromáticos entre a imagem da 

esquerda que corresponde à circulação, mais dinâmica e complexa, com a utilização do 

Vermelho na parede da escada, e uma sala de trabalho, à direita, com menor quantidade de 

estímulos e de ambiente mais calmo. A transição de espaços entre um ambiente e outro é 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  161 

acentuada pela cor como podemos ver na imagem do centro.  

No entanto é preciso bastante contenção no uso da complexidade espacial e cromática: é 

conhecida por todos a sensação de cansaço por sobre-estimulação quando permanecemos por 

algum tempo num centro comercial em que existe um excesso de intensidade da envolvente 

cromática com fins comerciais, tornado ainda mais cansativo pela intensa iluminação.  

4.3.4 Afirmação Estética  

Uma proposta de cor é uma atitude estética. É pela cor, no sentido descrito nos pressupostos 

anteriores, que um espaço nos agrada ou não de imediato. A cor é primeiro emoção e depois 

razão: existe uma reacção primeira às circunstâncias da envolvente e à sua variação na qual 

toma grande importância o factor cromático, reacção essa que pode até não ser consciente, pelo 

menos num primeiro momento.  

O arquitecto Richard Rogers afirmou que a cor pode ser utilizada como se utilizava o detalhe ou 

o ornamento no passado, para sublinhar o que é importante, para definir elementos 

arquitectónicos e, no fundo, para exprimir a nossa abordagem à Arquitectura (Rogers 1980:61). 

 Um Estudo de Cor, para além de contribuir para a satisfação das necessidades fundamentais de 

conforto e ergonomia na utilização dos objectos e dos espaços, é também um produto das 

características sociais, culturais e políticas específicas de cada autor/cliente/projecto.  

A abordagem estética provém do conjunto de todas estas influências e marca a intervenção de 

forma decisiva. Um ambiente cromático pode ser considerado funcional e ergonomicamente 

correcto para determinado local e ser completamente diverso de um outro, também correcto sob 

esse ponto de vista, mas com uma atitude estética completamente diferente.  

Para ilustrar esta ideia mostramos três propostas apresentadas para discussão pública no 

Projecto de Reabilitação do Bairro do Zambujal, Amadora (fig.66).  

Após executada a Fase de Análise e definido o conceito que deveria informar a proposta, foram 

produzidas uma série de hipóteses das quais foram escolhidas as que apresentamos. Todas elas 

partiam do pressuposto que era necessário quebrar a continuidade monótona da leitura dos 

alçados planimétricos da rua interior (Rua das Mães d´Água) com cerca de 400m de extensão, 
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através da introdução de elementos cromáticos diversos que deviam obedecer a uma paleta de 

cores quentes (ocres e terras) sobre um embasamento que deveria apresentar continuidade de 

cor.  

    

    
Fig. 66: Abordagens estéticas diferentes para o mesmo conceito do Estudo de Cor. 

Bairro do Alto do Zambujal, Amadora. Projecto de Investigação da FAUTL com a participação do autor. 

Da esquerda para a direita e de cima para baixo temos em primeiro lugar a imagem do local da 

intervenção antes da proposta (1), depois uma proposta que apresentava uma diversidade obtida 

através de várias combinações de apenas 3 cores (2), uma proposta que apostava num jogo de 

desconstrução aparente da cércea utilizando 4 cores (3) e finalmente uma proposta que 

chamámos de "Supergraffiti" (4) em que, com os mesmos pressupostos e as mesmas cores 

previstas, escolhemos uma imagem baseada nas pinturas de El Lissitsky Proun 12 e Proun 19 

que sobrepusemos ao plano do alçado.  

Esta última proposta tinha o aliciante de aliar os pressupostos do conceito do Estudo de Cor a 

uma experimentação na área da percepção perspéctica e da anamorfose79, uma vez que a 

                                                
79 Anamorfose é uma deformação reversível de uma imagem produzida mediante um procedimento óptico, sendo muito 
divulgado o exemplo da pintura Os Embaixadores de Hans Holbein de 1533, em que ao centro em baixo existe uma caveira 
humana que só é detectada em determinada posição de leitura.  

1 2 

3 4 
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imagem na sua correcta proporção só podia ser lida pelo observador que percorresse o espaço 

público da rua. O alçado teria assim muitas leituras mas só uma reproduziria a imagem original.  

 

Fig. 67: Supergraffiti deformado por anamorfose. 

Bairro do Alto do Zambujal, Amadora. Projecto de Investigação da FAUTL com a participação do autor. 

Na figura 67 podemos ver um exemplo do que seria o alçado deformado do Supergraffiti 

quando visto de frente. O resultado estético seria interessante em qualquer das situações de 

observação. Esta proposta, inicialmente escolhida pelo promotor, não teve seguimento devido a 

dificuldades de execução/manutenção e aos custos envolvidos. 

Esta proposta estética, resposta adequada à especificidade morfológica do local a intervir, 

respondia aos critérios estabelecidos para a proposta, sujeitando-se às suas directivas de cor e de 

uniformidade cromática no contacto com o solo. Muitas vezes no entanto assistimos a propostas 

estéticas que não entram em conta com a unidade arquitectónica e morfológica nem com 

características de satisfação ergonómicas e de bem-estar, com resultados completamente 

desadequadas sob esses valores. Os conceitos teóricos que as suportam, muitas vezes de ruptura 

relativamente a correntes anteriores, obrigam a radicalizar a imagem, que para não perder a sua 

integridade, faz concessões a esses parâmetros fundamentais. Por outro lado, existe uma 

resistência grande relativamente às alterações da cor nos ambientes quotidianos, por receio de 

inovação, por preconceito divulgado pelos media, ou simplesmente porque a imagem vigente 

corresponde a um estereótipo estético com que determinada classe ou elite se identifica. 

Exemplo do que foi dito é a veiculação da imagem acromática, de cinzentos Pretos e Brancos, 

dos ambientes ditos clean e high-tech, com utilização de materiais brilhantes e vidro que 

contrariam o mais puro bom senso relativamente às questões fisiológicas e psicológicas do ser 

humano na elação com a sua envolvente. No entanto, temos experiência de casos em que a 

utilização de determinada cor é à partida vista com relutância e depois aceite pela sua 
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adequabilidade e funcionalidade face ao objectivo determinado. De qualquer modo, a cor 

veicula a imagem visual da arquitectura transportando sempre consigo uma afirmação estética. 

Um dos maiores mal-entendidos relativamente à aplicação de cor à Arquitectura é a presunção 

de que podemos aplicar linearmente esquemas teóricos de harmonia de cor, na maior parte de 

génese gráfica, matemática ou geométrica, com a certeza que iremos obter um ambiente 

esteticamente interessante, ou escolher esta ou aquela dominante cromática com a presumida 

segurança de produzir determinados efeitos psicológicos relativamente à sua percepção. A 

percepção da cor no espaço é muito mais complexa e envolve muito mais variáveis, 

nomeadamente o facto de qualquer cor ter que ser percepcionada em contexto com outras e o 

facto da percepção espacial ser um processo dinâmico que envolve sempre movimento (dos 

olhos, da cabeça, do corpo, ou até da envolvente). Albers (1975) produziu inúmeras 

experiências com os seus alunos da Bauhaus sobre a enorme alteração de percepção de uma cor 

quando contacta com envolventes cromáticas diversas, muitas registadas no seu livro 

Interaction of Color, em que, como corolário afirma:  

"In order to use color effectively it is necessary to recognize that color deceives continually"80 

(Albers 1975: 1).  

Uma cor é tão abstracta como uma nota de música numa pauta, e se a percepção desta depende 

do instrumento que a toca, do seu timbre, da intensidade com que é tocada, da sua duração e da 

nota ou silêncio que a precede, também a cor só é aparente para nós, só participa na construção 

do espaço quando é aplicada e sentida, dependendo da mesma forma das condições da sua 

percepção, ou seja da sua localização, das cores que a rodeiam, do seu tamanho, da distância a 

que é observada, da forma como é iluminada, do material e textura da sua superfície, do seu 

nível de brilho, etc.  A variação e a complexidade na sua percepção afasta-nos pois da aplicação 

imediata de conceitos teóricos de harmonia, sem equacionarmos primeiro, prevermos e 

experimentarmos as condições da sua observação, matéria desenvolvida neste trabalho. Mas a 

sensação de cor pela qual o espaço nos é transmitido é antes de mais uma fruição estética e é 

através da cor que a arquitectura se afirma aos nossos olhos. 

                                                
"#!!"#"$%&'(')"#$"$*+#$,-'*").,/&,$0$/,*,112#'+$#,*+/3,*,#$4%,$"$*+#$/+1$,/5"/"$*+/&'/%".,/&,!$!%&'()*+,!-./&0!(,!')%,&1 
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4.3.5 Identidade  

Cada espaço tem uma identidade própria, pode destacar-se de outro contíguo ou pode 

relacionar-se com este para constituir uma unidade maior. Esta sensação pode ser 

dramaticamente acentuada pela utilização da cor. Swirnoff (2000) aborda várias vezes este tema 

considerando que a cor é uma forma básica de conferir uma identidade única aos espaços 

urbanos. A utilização de cores contrastantes e vibrantes, ou delicadas na sua relação, podem 

tornar espaços idênticos em espaços com identidades diversas. Para a legibilidade da envolvente 

devemos ser capazes de identificar as partes e estruturar o todo (Lynch 1982:23) numa relação 

de harmonia estética e funcional. E para isso temos que definir identidades espaciais. 

No Estudo de Cor para o Bairro das Descobertas foi proposta a identificação das entradas dos 

edifícios através da cor. Os edifícios foram pintados com uma cor dominante quase acromática, 

um cinzento claro e quente com 35% de Percentagem de Preto (NCS S 3502-Y). As entradas 

(paredes e tecto) em exterior coberto foram pintadas com 11 cores diferentes com bastante 

presença cromática, harmonizadas no sistema NCS de acordo com a mesma percentagem de 

luminosidade e de cromatismo (20% de Preto e 30% de cromatismo) tendo em conta que iriam 

ficar em sombra (fig.68).  

         

Fig. 68: Identificação da entrada dos edifícios pelo uso da cor. 

Bairro das Descobertas, Moita. Projecto de Investigação da FAUTL com a participação do autor. 

Este sistema permitiu de uma forma discreta no conjunto edificado identificar e individualizar 
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cada entrada de edifício, factor importante na relação dos habitantes com o seu habitat. Na 

figura anterior podemos observar três entradas de edifícios pintadas de cores diferentes, 

conseguindo obter uma identidade exclusiva de cada edifício sem comprometer a identidade 

cromática e formal da unidade maior que é o Bairro. 

A questão da identidade através da cor assumiu especial relevo no Estudo de Cor para o Bairro 

das Alagoas em Peso da Régua. Este bairro era desde há muitos anos estigmatizado pelo resto 

da população como um ghetto fechado e marginal, sendo a maioria dos habitantes de etnia 

cigana. Embora tivesse o nome de Bairro das Alagoas, era conhecido por todos como o "Bairro 

Verde" pela sua cor Verde escura. Desde os primeiros contactos com os habitantes o consenso 

geral apontava para a necessidade de abandonar esta cor (e o estigma que representava) em 

favor de uma cor mais alegre e luminosa que de alguma forma se integrasse na envolvente 

cromática construída, na área dos Ocres e Brancos. Foram executadas várias propostas de cor 

com simulações digitais que permitiam verificar o seu resultado após a sua execução e 

discutidas em sessão aberta com a população residente. As hipóteses que reuniam maior 

consenso foram: uma proposta de integração na envolvente por analogia de cor e outra que 

propunha voltar ao Verde e redefini-lo, afinando-o de forma mais luminosa e cromática com 

acentuações de Branco relevando situações importantes do ponto de vista da morfologia da 

arquitectura e da sua leitura urbana. A solução final aprovada foi exactamente a que mantinha o 

Verde como cor dominante, permitindo a preservação da identidade do "Bairro Verde" mas com 

orgulho de ser diferente. 

 
Fig. 69: Cor: Identidade ou Integração? 

Bairro das Alagoas, Peso da Régua. Projecto de Investigação da FAUTL com a participação do autor. 

Na figura anterior podemos observar, da esquerda para a direita: imagem do local da 

intervenção antes da proposta, imagem da proposta de integração na envolvente e a imagem que 
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propunha a continuidade da identidade do "Bairro Verde". 

O Estudo de Cor possibilitou, através das simulações digitais de imagens, uma antevisão do 

resultado final de todo o esforço de intervenção do processo de reabilitação, proporcionando aos 

habitantes a participação e discussão das propostas e a integração das suas próprias sugestões.  

Colour studies inside participative processes are extraordinary effective tools to urban 

rehabilitation and requalification planning. Our experience (...) allow us to conclude that 

colour, although not usually seen as a priority when we deal with critical housing conditions, 

can encourage inhabitants integration in the rehabilitation program effort through the capacity 

of seeing and anticipating the final result of all the process81 (Aguiar & Pernão, 2010). 

A cor foi assim utilizada para criar identidade do objecto arquitectónico em estudo, mas 

também noutro sentido para criar uma identidade dos habitantes face ao Estudo de Cor e à 

aparência final do projecto, chamando-os seus. 

A questão da identidade através da cor pode também produzir aspectos contrários aos já citados: 

a segregação. Durante muitos anos os bairros sociais foram pintados de Branco, talvez também 

porque era a cor mais barata, mas concerteza porque se pretendia uma imagem de sobriedade, 

contrastando a sua materialidade com o betão aparente muitas vezes utilizado. Essa imagem foi 

no entanto conotada rapidamente com "pobreza" muito por culpa da sua falta de manutenção, de 

que resultou uma imagem de degradação, sendo o Branco reconhecidamente a cor que mais se 

suja por desgaste. Mas se os bairros sociais Brancos se iam descriminando pela sua cor face aos 

edifícios mais coloridos da classe média, na década de 80 essa situação alterou-se e começaram 

a surgir propostas em que parecia que se procurava redimir pela profusa utilização de cores 

fortes (ditas alegres) as deficiências e exiguidade dos espaços arquitectónicos criados. 

Alguns bairros sociais continuaram assim a ser descriminados pela cor, já não pela sua "falta" 

mas pela sua utilização excessiva. Este preconceito pesou sobre as primeiras reuniões que 

tivemos com representantes dos residentes do Bairro das Amendoeiras/Olival alarmados por 

                                                
81 Os estudos de cor integrados em processos participativos são ferramentas extraordináriamente eficazes nos projectos de 
reabiliitação e requalificação urbana, A nossa experiência (...) permite-nos concluir que a cor, embora não seja usualmente 
considerada como uma prioridade quando estamos a lidar com situações críticas de habitação, pode encorajar a integração 
dos residentes no esforço geral do programa de reabilitação através da sua capacidade de permitir ver e antecipar o resultado 
final de todo o processo - Tradução do autor. 
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experiências cromáticas fortes em bairros próximos. A identidade pela cor provou ser também 

uma causa de segregação na habitação. 

Uma das conclusões de Pinheiro (2005) após ter entrevistado autores de projectos de habitação 

social é que para todos a aplicação de cor é uma questão da sensibilidade de quem a utiliza, 

muito mais fruto da intuição ou de uma inspiração criativa, baseada em critérios estéticos e 

também no que se pode considerar de bom gosto ou de gosto pessoal. No entanto, ou talvez por 

isso, este tipo de habitação raramente recebe os mesmos esquemas cromáticos das habitações de 

quem a concebe. Lembramos aqui o episódio vivido e contado pelo Arq. Manuel Vicente na 

apresentação do documentário "As Operações SAAL" de João Dias, em que ao interrogar a 

população sobre o tipo de habitação que seria do seu contento ouviu a resposta esclarecida: 

"faça como se fosse para si que a gente gosta"! 

4.3.6 Referência e Orientação Espacial  

A estruturação e a identificação da envolvente é uma actividade vital para todos os animais que 

se movem, tal como refere Lynch (1982:13), sendo determinante para a uma relação eficaz com 

o seu habitat. A cor é um instrumento importante no reconhecimento das referências da nossa 

envolvente, desde a escala do objecto até à escala da cidade e do território, sendo dessa forma 

determinante para o nosso conforto. Sendo a nossa abordagem no sentido de veicular a cor 

como a forma do espaço, é fácil entender que é através da sua identificação e inter-relação que 

formamos uma estrutura de pontos chave, ou âncoras, através da qual estabelecemos a nossa 

posição e prevemos o nosso movimento. A cor permite, através das suas características físicas, 

simbólicas e psicológicas, acentuar determinada possibilidade de acção ou inibir outras, 

tornando-se num elemento crucial para a legibilidade mental do espaço, conceito importante 

veiculado por Kevin Lynch. Este autor afirma que uma estrutura física capaz de produzir uma 

imagem clara desempenha um papel social importante fornecendo matéria-prima para os 

símbolos e as memórias colectivas dos grupos (Lynch 1982:14).  

Na análise que efectuámos para um Estudo de Cor destinado ao interior de um hospital foi 

detectado que o seu espaço interior era extremamente confuso para quem o visitava, com 

sequências muito extensas de corredores que desembocavam noutros, sempre idênticos e sem 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  169 

pontos de referência. Um dos objectivos de Estudo de Cor elaborado foi trazer alguma 

organização e possibilidade de orientação através da inclusão de referências cromáticas  que 

funcionassem como "âncoras" na percepção do espaço (fig.70).  

  
Fig. 70: Orientação espacial com base na cor. 

Interior do Hospital de Santo André, em Leiria. Estudo de Cor da APCor - Associação Portuguesa da Cor, 
coordenada pelo autor. 

Podemos observar na figura anterior que na imagem da esquerda, representando a situação 

existente antes do Estudo de Cor, existia um ambiente monocromático de dominante 

Branco/Amarelo que continuava a cor exterior, sem qualquer referência ou hierarquia. Na 

imagem da direita, após a aplicação do Estudo de Cor, observamos a utilização do Vermelho 

NCS S 4040-Y80R que pela sua característica de cor sinalética, de protagonismo cromático, foi 

usada nos casos em que era necessário estabelecer uma referência espacial, nomeadamente nos 

átrios dos elevadores e na entrada principal. No caso representado o Vermelho referencia a 

localização da entrada, situada do lado esquerdo em primeiro plano, e do núcleo de elevadores 

ao fundo. O Verde (NCS S 3010-G10Y) foi utilizado como definidor do espaço interior face ao 

exterior, pintado de Amarelo, contribuindo assim também para a orientação do utente. 

Na organização do espaço interior das enfermarias, a cor foi também utilizada para distinguir 

situações funcionais diversas que ocorrem dos dois lados do corredor: de um lado os quartos 

dos doentes (blocos pintados de Verde) e do outro as salas de tratamento, higiene, gabinetes dos 

médicos e enfermeiros (pintados de Amarelo Claro) (fig.71). Ao perder a uniformidade 

existente na utilização do Branco, o espaço ganhou na organização espacial e na orientação: 

tornou-se diferente estar voltado para um ou para outro lado no corredor. 
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Fig. 71: Referência e orientação espacial pela utilização da cor. 

Interior do Hospital de Santo André, em Leiria. Estudo de Cor da APCor - Associação Portuguesa da Cor, 
coordenada pelo autor. 

Aplicámos também este conceito de orientação espacial através da utilização da cor à escala 

urbana. No Estudo de Cor que efectuámos para um bairro social no concelho da Moita, 

propusemos reforçar cromaticamente uma característica notável do desenho urbano que 

apresentava uma morfologia arquitectónica diferente no centro do bairro (dois edifícios 

paralelos em banda) relativamente aos outros edifícios periféricos formalizados em pequenas 

torres de acesso central (fig.72).  

   
Fig. 72: A cor aplicada como referência, ao serviço do desenho urbano. 

Estudo de Cor para o Bairro das Descobertas, Moita. Projecto de Investigação da FAUTL com a participação do 
autor. 
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Para reforçar a legibilidade desta centralidade escolhemos para estes edifícios centrais do bairro 

uma cor mais escura, tentando emprestar um "peso" maior a estes elementos no desenho urbano. 

Podemos observar na figura anterior uma perspectiva em que se mostra a posição central das 

duas bandas de habitação no Bairro das Descobertas (lotes 27 a 30) e uma fotografia do Estudo 

de Cor aplicado em que se vê à direita os referidos edifícios com maior "peso" cromático. A cor 

dominante escolhida para os edifícios periféricos foi um cinzento claro e quente (NCS S 1002-

Y) com 10% de Percentagem de Preto e apenas 2% de Cromaticidade, e a cor escolhida para os 

edifícios centrais foi um cinzento mais escuro (NCS S 2502-Y) com 25% de Preto, dentro do 

mesmo plano de cor NCS (Y-Amarelo). Esta acentuação cromática relevou um aspecto já 

existente do desenho urbano, tornando-o mais sensível e mais eficiente em termos de referência 

espacial urbana.  

No Estudo de Cor que elaborámos para o Bairro das Amendoeiras/Olival, em Lisboa, foi 

também utilizada a cor como factor de referência e orientação. O bairro é caracterizado por uma 

artéria pedonal extensa que une habitação de vários estratos sociais e de tipologia e morfologia 

diferentes. A cor era um factor de segregação, sendo os edifícios de status inferior pintados de 

Branco e os de status superior pintados de cores fortes, especialmente Vermelhos e Ocres. 

 
Fig. 73: A cor promove hierarquia, unidade e diversidade no espaço urbano. 

Estudo de Cor - Bairro das Amendoeiras/Olival. Projecto de Investigação da FAUTL com a participação do autor. 
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Através da cor quisemos estabelecer unidade por um lado, e hierarquia (centralidade) por outro 

(fig.73). Uniformizamos a imagem do conjunto utilizando apenas quatro cores para todo o 

projecto e as mesmas cores para os elementos de betão em todos os edifícios, e obtivemos 

diversidade na relação entre edifícios, procurando sempre destaque forma/fundo entre unidades 

urbanas relevantes para a orientação espacial, mas sempre subordinado a uma regra geral de 

centralidade que trazia as cores mais fortes (Vermelhos) para o cruzamento da avenida viária 

principal, Avenida Doutor Augusto Castro, com a via pedonal, e para alguns pontos importantes 

desta. De uma forma geral propusemos que esta centralidade acentuada pelo cromatismo se 

fosse diluindo em Ocres mais suaves até ao Branco nos edifícios da periferia do bairro que a 

intervenção já não contemplava.  

4.3.7 Adequação Tipológica, Morfológica, Histórica e Cultural  

A cor como veículo da forma do espaço é responsável pela comunicação dos seus aspectos 

fundamentais, e como tal, deve protagonizar uma linguagem adequada ao que pretende 

transmitir. Se este preceito é observado na Natureza, nos ambientes artificiais que produzimos 

nem sempre assim acontece. 

Existe uma correspondência, que perdura em nós, entre os materiais naturais, com a sua cor 

específica, e os espaços que o ser humano construiu a partir deles ao longo da sua História para 

a satisfação das necessidades de habitar e viver em sociedade. As cores dos materiais naturais 

são irrepetíveis, na sua constante alteração de cor e textura, visual e física, e associados a 

percepções sinestésicas como o tacto ou o cheiro. Com isto quer dizer que não se pode 

pretender tirar o mesmo efeito visual de um material natural ou de uma pintura uniforme da cor 

desse material. Podemos no entanto sentir que determinadas cores são "naturais" porque as 

encontramos com maior profusão na Natureza, ou mais directamente porque o seu pigmento 

provém de materiais naturais como as terras, os óxidos, etc. (fig.74). As cores fortes, como as 

que observamos no arco-íris ou em algumas flores, por exemplo, também se encontram na 

Natureza mas normalmente como acentuações, em pequenas quantidades, e com um espaço 

temporal limitado. 
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Fig. 74: Paleta química e natural 

Foto do autor 

Na figura anterior podemos observar a diferença entre a paleta de cores oferecida por uma 

marca de tintas, com recurso a pigmentos químicos, e uma paleta de cores fabricadas a partir de 

pigmentos naturais minerais. O aumento da quantidade de cores disponíveis a partir do sec.XIX, 

e por preços aceitáveis desde que foi possível a síntese de algumas substâncias por processos 

químicos, repercutiu-se numa alteração enorme da envolvente cromática do ser humano. Da cor 

dos edifícios, à cor dos tecidos que revestiam o seu interior, à cor do vestuário e dos objectos do 

quotidiano, tudo (muito, pelo menos) passou a ser possível do ponto de vista cromático. A 

própria produção artesanal de inúmeros artigos, em que os tecidos são um caso relevante, que 

dependia de um conjunto reduzido de cores naturais que assim a caracterizava, foi transformada 

radicalmente com a introdução de uma nova paleta, associada como é óbvio a uma cada vez 

maior industrialização no processo de fabrico. Assim, por outro lado também passámos a 

associar a determinados materiais novos como o plástico a possibilidade de oferecer uma 

quantidade (in)esperada de cores e texturas. 

O conhecimento destes factos ajuda-nos a entender que, para além da escolha estética e dos 

aspectos ergonómicos, psicológicos e fisiológicos relacionados com a aplicação da cor, existe 

uma sensação de adequação ou desadequação da cor aos objectos, materiais e espaços (fig.75).  
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Fig. 75: Cores arquitectónicas e não arquitectónicas.  

Imagens do autor. 

Ao observar a figura anterior percebemos que na imagem da esquerda a cor está de acordo com 

a superfícies e o objecto arquitectónico em que foi aplicada, enquanto na imagem da direita 

existe uma desadequação e uma "falsidade" nessa relação. Esta adequação ou desadequação não 

é por si só um factor qualificador ou desqualificador, estando dependente de todos os outros 

factores que contribuem para a percepção dos referidos objectos, materiais e espaços, podendo 

até ser utilizada como afirmação estética. Se queremos ser consentâneos com determinada 

superfície, ou determinado edifício, nomeadamente quando estamos a trabalhar em ambientes 

com peso histórico, provavelmente teremos que reduzir a paleta cromática a cores que sempre 

se aplicaram à Arquitectura e que advêm de materiais naturais, mas por outro lado se o nosso 

objectivo é acentuar pela diferença a nossa intervenção, então concerteza utilizaremos cores não 

pertencentes à história da Arquitectura, ou pelo menos à superfície, ao local ou tipologia em que 

estamos a actuar. 

Nesta perspectiva queríamos referir mais uma vez a obra de Le Corbusier (2006)  Polychromie 

Architecturale que quanto a nós tem sido pouco estudada na sua importância para a 

compreensão estética da abordagem integrada deste arquitecto à Arquitectura e à Pintura82. 

Nesta obra, Corbusier propõe eliminar da escolha no âmbito da Arquitectura as cores que 

podíamos chamar não-arquitecturais (non-architecturales) e ainda, procurar e escolher as cores 

a que pudéssemos chamar eminentemente arquitecturais (éminemment architecturales) que 

                                                
82 Como subtítulo desta obra Corbusier oferece-nos exactamente essa pista: Etude faite par un architecte (mêlé, d'ailleurs, à 
l'aventure de la peinture contemporaine) pour des architectes. 
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devem obedecer a leis de uma natureza precisa e limitativa que são as da arquitectura (Le 

Corbusier 2006:94).  

Sous l'invasion des produits chimiques innombrables, il est opportun de refaire la part de 

l'homme profond, de l'homme fondamental que ne trouble nullement le progrès ni la machine. Il 

est bon de conserver le contact avec ces bases, compagnes des hommes, pourvoyeuses de 

l'ambiance normale. Et ceci dénoncera vite les tons acides, aigus, tonitruants, fugaces, 

dynamiques (vrai dynamite), produits par l'industrie moderne qui secouent si violemment notre 

système nerveux mais le fatiguent si vite. Je ne dis pas que des ressources nouvelles, même 

stridentes, ne puissent être employées dans la confection d'objets (vêtements, tissus, bibelots). 

Mais je crois pouvoir les tenir pour non-architecturales83 Le Corbusier (2006:102).  

Esta questão remete-nos para uma "verdade" na escolha da cor, baseada na relação com as 

superfícies, os materiais, e a própria arquitectura, ou seja, uma cor sinestesicamente conotada 

com uma sensação não deveria ser utilizada para comunicar uma sensação contrária. Esta 

consideração que poderíamos chamar ética na utilização da cor, deveria por exemplo afastar da 

nossa possibilidade de escolha para algumas situações de aplicação de cor em alçados exteriores 

de edifícios que procuram continuidade e integração na envolvente construída, cores que não 

pertençam ao universo tectónico da arquitectura. Outras cores, se bem que correctamente 

utilizadas em design de produto ou design gráfico não pertencem à substância dos materiais e 

formas arquitectónicas, e quando utilizadas devem pertencer a uma afirmação estética, uma 

ruptura, e assumir sem ambiguidade o seu papel específico na relação com as outras artes e as 

suas vanguardas.  

No Estudo de Cor para o Terreiro do Paço, a que já fizemos referência anteriormente, a cor final 

proposta, um Amarelo áulico de notação NCS S 2040-Y10R, fundamentou-se na análise 

histórica elaborada, documental e iconográfica. Mas para o resultado da percepção final da 

proposta foi também importante a indicação do material, textura e brilho a que essa cor deve 

                                                
83 "Sob a invasão de inúmeros produtos químicos, é oportuno refazer a parte mais profunda e fundamental do ser humano, que 
nem o progresso nem a máquina perturba. É bom conservar o contacto com essas bases, companheiras dos homens, 
provedoras da atmosfera normal. E isso rapidamente denunciará os tons ácidos, agudos, ruidosos, fugazes, dinâmicos 
(verdadeiramente explosivos) produzidos pela indústria moderna que tão violentamente afectam o nosso sistema nervoso, mas 
que o fatigam tão rapidamente. Eu não digo que os novos recursos, mesmo estridentes, não podem ser aplicados na fabricação 
de objectos (roupas, tecidos, objectos). Mas creio que os posso definir como não-arquitecturais" - tradução livre do autor.  
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estar associada:  

As superfícies pintadas deverão ter acabamento mate e de textura contínua lisa, de acordo com 

a relação original entre a matéria pétrea e os guarnecimento e/ou barramentos muito lisos 

(com aparência de estuque) que historicamente sabemos terem sido utilizadas. 

A excessiva textura dos rebocos e pinturas que hoje existem, desvirtua fortemente esta anterior 

relação entre as superfícies da pedra e superfícies lisas dos revestimentos que recebiam cor, 

alterando dramaticamente as formas e condições de reflexão da luz84.  

Quando falamos de adequação da cor às superfícies falamos, portanto, também da sua 

materialidade, textura e acabamento, bem como de todos os elementos relevantes para a 

percepção dessa cor. Não é o pigmento da cor que desenvolve em nós a sensação de 

adequabilidade, ou de agrado e desagrado, mas sim, e sempre, da cor sentida. 

Em todos os casos, e em especial nos casos específicos da utilização da cor em reabilitação 

urbana e em conservação, deve ter-se em conta aspectos históricos, morfológicos, tipológicos e 

técnicos específicos da arquitectura para que a intervenção não surja desadequada na 

compreensão do objecto arquitectónico ou do espaço urbano. No entanto, a abordagem será 

sempre decorrente da cultura vigente e da sociedade em que esta se insere, tendo-se assistido ao 

longo do tempo a diversas políticas de intervenção de que resultaram resultados diversos, 

alguns desastrosos. A este respeito José Aguiar afirma que a cor é um meio fulcral de 

interpretação do património cultural e urbano, mas é também um meio fortemente 

condicionado pela passagem do tempo (Aguiar 2005:392).  

Coloca-se hoje a questão da sustentabilidade nestas intervenções, de forma a que estas sejam 

adequadas a uma manutenção fácil e que sejam motores de uma continuidade de reabilitação 

que deve ultrapassar os aspectos físicos e que passa pela identificação dos habitantes com o seu 

habitat. Segundo Avila et al (2008) devia adequar-se o investimento económico de forma a 

investir num horizonte alargado na vida da reabilitação cromática e da sua manutenção, prever 
                                                
84 Do documento Estudo e Projecto de Cor, integrado no Projecto de Adaptação dos Pisos Térreos e Torreões e Recuperação 

das Fachadas dos Edifícios do Terreiro do Paço, do Atelier 15, em que o autor participou como membro da equipa da FAUTL 

coordenada pelo Prof. José Aguiar. 
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factores geográficos e climáticos que possam afectar a sua durabilidade, prever o 

envelhecimento dos materiais aplicados, estudar as condições técnicas dos edifícios de forma a 

prever os materiais e processos mais adequados e finalmente prever a calendarização dos 

trabalhos de forma a prestar atenção aos procedimentos, técnicas construtivas e condições 

climatéricas que possam afectar a expressão final da cor escolhida. 

Tivemos oportunidade de explorar, através de simulações digitais, imagens de diversas 

hipóteses de intervenção cromática no conjunto monumental do Terreiro do Paço, e que foram 

úteis para testar e colocar em discussão a importância da cor como fenómeno estético, mas 

também levantar a questão da sua adequabilidade tipológica, morfológica, histórica e cultural. 

 

 

 
Fig. 76: Adequação e desadequação no uso da cor.  

Imagens do autor. 
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Na figura anterior observamos três imagens correspondentes a diferentes atitudes estéticas e 

culturais na aplicação da cor em sítios patrimoniais: na primeira é explorado o efeito estético de 

harmonia de adjacência cromática dos edifícios face à presença do rio e do céu (não suportada 

neste caso do ponto de vista histórico); na segunda é explorada uma harmonia de contraste face 

a estes elementos (adequada sob o ponto de vista histórico) e na última é ilustrada uma 

desadequação histórica e cultural total pela utilização de cores não arquitectónicas. 

Mas a escolha de cor, tal como qualquer outra escolha estética, é sempre decorrente e 

condicionada pela circunstância histórica e cultural em que se enquadra. Por esta razão os 

estudos de preferência de cor (Mikellides 2008) são relevantes para a nossa actuação uma vez 

que dão pistas valiosas sobre a existência de preferências abstractas de cor, embora como já 

referimos, as circunstâncias de observação e iluminação, as características específicas de cada 

espaço, as suas necessidades ergonómicas e funcionais não permitam a aplicação directa destes 

dados. Por vezes na nossa prática profissional estas preferências abstractas assumem até um 

papel negativo no desenvolvimento do processo dos Estudos de Cor, uma vez que é difícil 

explicar, por exemplo, que embora o Azul seja a cor preferida por um cliente, ela não será 

apropriada para determinada situação espacial específica. 

Esta questão da cor abstracta ou aplicada a um objecto parece-nos de grande importância. Os 

estudos que conhecemos são normalmente aplicados a objectos de escala reduzida e à relação 

entre cor/objecto em que a cor é identificada como factor relevante no seu reconhecimento, mas 

não relativamente à Arquitectura. Da nossa experiência no campo da aplicação da cor à 

Arquitectura, esta relação parece-nos da maior importância. 

Deve existir uma relação clara entre a tipologia e morfologia dos edifícios e as cores usadas 

para os dar a entender. A cor (entendendo também a cor dos materiais como cor) é o veículo de 

expressão da arquitectura. Não devemos tratar cromaticamente um edifício público como uma 

habitação unifamiliar, ou fazer evidenciar uma característica do construído, que a ideia 

arquitectónica pretende ver como fundo. É por esta razão que o Estudo de Cor deve acompanhar 

o projecto de Arquitectura desde o seu primeiro passo, desde a decisão da primeira ideia de 

materialidade. Por outro lado, em edifícios existentes, este factor só pode ser salvaguardado se 

existir uma análise exaustiva dos factores tipológicos e morfológicos do espaço a intervir, bem 
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como da sua história como espaço habitado. 

Em qualquer caso, a adequação da aplicação da cor/material ao objecto em estudo é decorrente 

da análise histórica e técnica desse objecto, que deverá ser tão mais profunda quanto ele seja 

mais complexo e de presença mais predominante no quotidiano e na memória do utilizador 

colectivo.  

4.3.8 Relação Interior/Exterior  

A percepção visual, ou imagem que temos da inter-relação entre um interior e um exterior é um 

factor importante para a identidade e qualificação de um espaço e para a forma como nos 

sentimos nele. Interessa-nos, para os objectivos deste estudo, considerar interior e exterior como 

conceito abrangente em que um espaço dentro de uma sala pode ser um interior relativamente a 

essa sala, esta ser um interior relativamente ao conceito e imagem de casa, e essa casa ser um 

interior em relação a um edifício, este a uma rua, esta a um bairro, este a uma cidade, etc. Ao 

pensarmos desta forma podemos pensar a aplicação e percepção da cor de uma forma 

transversal a diversas escalas de percepção. A cor tem a possibilidade de tornar clara esta 

relação de interior/exterior ou dilui-la, reforçando as intenções da arquitectura.  

Como exemplo à escala da cidade apontamos o caso do Estudo de Cor para o Bairro das 

Alagoas em Peso da Régua, já referido anteriormente quando expusemos o conceito de 

identidade relacionado com a cor, em que a questão da interioridade colocava-se como um 

estigma: o "Bairro Verde", como é chamado popularmente, era um gueto fechado sobre si 

próprio em contraste com o exterior que era a cidade. O Estudo de Cor, e o programa de 

reabilitação geral em que estava inserido, veio alterar a conotação negativa deste bairro, mas os 

seus moradores escolheram uma proposta de cor (dominante Verde claro NCS S 2010 - G70Y) 

que lhes garantia a continuidade da identidade, dessa interioridade, agora vista como factor 

positivo face à habitação envolvente (exterior). 

Podemos observar na figura 77, na imagem da esquerda, o estigma da interioridade imposta 

como segregação, antes das obras, e à direita, a conquista do orgulho da diferença face ao 

exterior, depois das obras. 
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Fig. 77: A interioridade do bairro face ao exterior da cidade. 

Bairro das Alagoas, Peso da Régua. Projecto de Investigação da FAUTL com a participação do autor. Fotos do 
autor.  

Do exemplo urbano de interioridade/exterioridade potenciado pela aplicação da cor passamos 

agora a um exemplo de continuidade entre estes conceitos mas agora aplicado ao interior/ 

exterior de um edifício. Assistimos hoje muitas vezes a que, perceptivamente, o alçado dos 

edifícios seja entendido como um elemento autónomo, como uma pele que reveste o seu 

interior, sem que com ele mantenha continuidades materiais e cromáticas: a um alçado 

acromático e anónimo corresponde muitas vezes um interior com ricos materiais aparentes e 

com acentuações cromáticas fortes, ou por outro lado a um alçado cromaticamente rico, 

revestido a pedra ou cerâmicos, corresponde um interior acromático sem qualquer estímulo.  

       
Fig. 78: A cor promove continuidade entre exterior e interior. 

Edifício de formação do CENFIC, Lisboa. Estudo de Cor do autor. Fotos Margarida Dias. 

No Estudo de Cor elaborado para o edifício de formação do CENFIC (fig.78) foi escolhido um 

Vermelho de codificação NCS S 3050-Y60R para o exterior, marcando uma identidade forte no 

edifício, ao mesmo tempo que assumia a sua cor institucional e o aproximava da cor do tijolo de 
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inúmeros elementos construídos próximos. Quisemos que na transição do exterior para o 

interior esta cor acompanhasse o movimento dos utentes do edifício, promovendo uma 

continuidade nessa transição. Adequada a espaços de circulação pelo seu dinamismo inerente, 

aplicámo-la nas circulações verticais e espaços contíguos que se desenvolviam transversalmente 

ao edifício terminando em ambos os alçados. Assim, obtivemos uma continuidade física da cor 

exterior que se prolongou através das circulações para o interior, ajudando também a definir 

funcionalmente esses espaços. 

Ainda sobre este ponto, julgamos importante referir a nossa experiência no Hospital de Santo 

André, em Leiria, onde fomos chamados a intervir na escolha de cores para o seu interior. O 

exterior havia sido pintado há pouco tempo com um Amarelo forte, e o interior estava também 

pintado com uma cor semelhante, embora menos cromática. A relação entre a cor exterior e 

interior era de grande proximidade, tornando os ambientes monocromáticos e não contribuindo 

para a definição da percepção de limite interior/exterior, o que era bastante desagradável, 

provocando alguma confusão e falta de orientação. 

  
Fig. 79: A cor como instrumento de definição do espaço interior/exterior. 

Interior do Hospital de Santo André, em Leiria. Estudo de Cor da APCor - Associação Portuguesa da Cor, 
coordenado pelo autor. 

O Estudo de Cor introduziu uma cor com menor luminosidade do que a cor exterior, um Verde 

com a codificação NCS S 3010-G10Y a que corresponde 30% de Percentagem de Preto e 10% 

de Cromaticidade, ao mesmo tempo que definiu pontos de referência assinalados com a cor 

Vermelho com a codificação NCS S 4040-Y80R, com 40% de Percentagem de Preto e 40% de 

Cromaticidade. Podemos observar na figura 79 que a imagem da esquerda, antes da aplicação 

do Estudo de Cor, revela confusão quanto à definição interior/exterior, tendo sido essa questão 
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colmatada pela aplicação de cores no interior que produzissem contraste com a cor exterior, tal 

como podemos ver na imagem da direita já após a implementação do Estudo de Cor. Neste caso 

o Vermelho destina-se a salientar a envolvente do pátio na entrada do Hospital. 

Desta forma a cor ajudou a definir e esclarecer a relação espacial e funcional deste espaço 

(interior) com a sua envolvente (exterior). Mas a cor pode ser utilizada quer para estabelecer 

uma quebra, quer uma continuidade na relação de um interior para um exterior: se tivermos um 

grande envidraçado que nos coloque em contacto com uma envolvente natural de dominante 

Verde podemos utilizar uma cor que mantenha alguma continuidade com essa dominante, ou 

por outro lado podemos acentuar o corte com o exterior através de uma cor sua complementar. 

Estas experiências permitem concluir que a cor é um factor fundamental para estabelecer 

relações de corte ou continuidade entre interiores e exteriores, quer físicas quer psicológicas. 

4.3.9 Relação Espaço/Tempo  

O espaço perceptivo visual é definido pelos seus limites (ou pela sua ausência), e esses limites, 

transmitidos pela cor, devem a sua existência à luz que lhes empresta a visibilidade. Se o espaço 

é o verdadeiro protagonista da arquitectura (Zevi 1997:18) a cor é portanto o seu veículo, o seu 

meio de comunicação por excelência. Não é suficiente afirmar que a cor deve subordinar-se ao 

conceito espacial da arquitectura, acentuando as suas características e intenções. Mais do que 

isso, é importante perceber que é inevitável o seu protagonismo, pois é através dela que  

interpretamos a sua forma através da nossa percepção. Ou seja, é a cor que nos dá a imagem da 

arquitectura. A cor é a forma do espaço, como já afirmámos, responsável em grande parte por 

ajudar a criar a atmosfera emocional (Author 2006:13) de cada lugar comunicando de forma 

imediata uma ligação emocional ou uma recusa a esse lugar. Quando Paul Valéry diz que o 

Pintor leva o corpo com ele (Merleau-Ponty 1993:123) quer dizer que traz com ele a 

possibilidade de ver a realidade pelos seus olhos habituados a decifrá-la, a organizar as suas 

cores em estruturas significantes. Mas esta afirmação traz consigo também a noção de tempo. Já 

não estamos aqui perante o observador estático da perspectiva Renascentista, mas sim perante 

um observador que se move. Visão e movimento são duas características interligadas da 

percepção visual, desde o movimento do nosso corpo face à envolvente, ao movimento da nossa 
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cabeça sobre o nosso corpo, ao movimento dos nossos olhos na nossa cabeça, até aos 

movimentos do próprio globo ocular de acomodação (focagem) e adaptação (controlo da 

entrada de luz). Todos estes movimentos são utilizados para localizar o nosso corpo na 

envolvente, sentir o espaço e, ao percorrê-lo, fixá-lo no tempo. Ao olhar em volta estamos a 

utilizar o tempo para mapear o espaço, que vai definir e estruturar a memória que fazemos da 

sua imagem, bem como a noção de escala desse espaço definida pelo nosso corpo e finalmente 

as nossas possibilidades de movimento através dele. A centralização da interpretação 

arquitectónica na percepção do espaço, e no seu percurso através do tempo, foi afirmada por 

Bruno Zevi (1977) na sua importante obra Saper Vedere L'Architecttura, na qual cita o crítico 

Geoffrey Scott como exemplo desse conceito:  

Quando entramos pelo fundo de uma nave e temos diante de nós uma longa perspectiva de 

colunas, começamos, quase por impulso, a caminhar em frente porque assim o exige o carácter 

desse espaço. Ainda que estejamos parados, a vista é levada a percorrer a perspectiva e nós 

seguimo-la com a imaginação (Zevi 1977:131). 

Devemos ao Desenho e à Pintura duas revoluções na Arte com consequências determinantes na 

nossa cultura e na forma como vemos o mundo: a sistematização perspéctica do 

ocularcentrismo Renascentista determinada pela origem da observação da realidade no olho 

humano definindo três dimensões para a medida de todas as coisas (comprimento, largura e 

altura), e a inclusão da quarta dimensão (o tempo) através da revolução Cubista no início do 

sec.XX. Esta revolução produziu a consciência de que também em arquitectura o tempo é 

essencial para a sua percepção: aqui é o homem que, movendo-se no edifício, estudando-o de 

pontos de vista sucessivos, cria, por assim dizer, a quarta dimensão, dá ao espaço a sua 

realidade integral (Zevi 1977:23). 

A cor, forma do espaço definida no tempo, é por isso protagonista nesta relação espaço/tempo 

que podemos considerar o corpo da arquitectura: ela pode ajudar a tornar um espaço mais alto 

ou mais baixo, mais ou menos profundo, mais ou menos ritmado, e assim ser determinante nesta 

qualidade específica da percepção. Do ponto de vista da utilização da cor, esta noção tem muita 

importância uma vez que podemos considerar, por exemplo, que existem opções cromáticas que 

são correctas se observadas à velocidade do automóvel, mas que dificilmente fariam sentido 
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numa aproximação de velocidade pedonal.  

No Estudo de Cor para um edifício de habitação social em Chelas, Lisboa, a característica de 

percepção em velocidade de um dos alçados, permitiu-nos propor uma acentuação do 

embasamento do edifício que passou a corresponder a toda a altura do piso térreo (fig.80). O 

edifício tem as suas entradas voltadas para o alçado oposto (velocidade pedonal), e para esta 

via, a Avenida Doutor Augusto Castro, não tem qualquer entrada, quase não se fazendo 

circulação pedonal ao longo do edifício (velocidade automóvel). O Estudo de Cor privilegiou 

ainda a marcação dos vários planos de fachada, com uma gradação de cores, e a enfatização da 

esquina, clarificando a leitura das características principais do edifício para que pudessem ser 

entendidas no tempo da passagem do automóvel. 

 
Fig. 80: O tempo da percepção influencia os objectivos do Estudo de Cor. 

Edifício do IASFA, Bairro das Amendoeiras/Olival, Lisboa. Projecto de Investigação da FAUTL, Estudo de Cor 
com a participação do autor. Imagens do autor. 

Na figura anterior podemos observar na imagem da esquerda a situação existente antes do 

Estudo de Cor e à direita a proposta aprovada.  

Mas o tempo também está presente na forma como um espaço é afectado pela luz ao longo de 

um dia. A transformação perceptiva do ambiente cromático ditada pelas alterações da luz 

natural constitui um importante indício da passagem do tempo. No Estudo de Cor para o 

edifício do CENFIC a cor viva utilizada nas circulações verticais acentua o dinamismo do jogo 

da luz ao longo do dia que vai percorrendo as paredes numa constante variação, optando por 

superfícies com acabamento mate para assegurar que os reflexos não sejam incomodativos 

(fig.81). No entanto, optámos por definir alguns brilhos como acentuação, em superfícies de 
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reduzida área mas com protagonismo no espaço: uma chapa lacada brilhante sobre o murete da 

escada, com a mesma cor deste, e um acabamento brilhante no aço inox do corrimão da escada 

produzem efeitos luminosos efémeros mas de grande intensidade cénica. 

 
Fig. 81: A passagem do tempo atestada pela variação da luz/cor. 

Edifício do CENFIC, Lisboa. Estudo de Cor do autor. Foto Margarida Dias 

Neste mesmo Estudo de Cor utilizámos a relação da cor com o espaço/tempo de diversas outras 

formas. Enquanto no exemplo apontado na figura 81 a passagem do tempo é atestada pela 

variação da cor no espaço ao longo do tempo, na figura 82 podemos observar outras formas da 

sua presença: o movimento (tempo) de transpor a porta é enfatizado pela alteração do ambiente 

cromático, que desta forma informa da passagem duma área de circulação, mais dinâmica, para 

uma área de acesso às aulas, mais calma.  

 
Fig. 82: A cor pode enfatizar o movimento de transpor uma porta.  

Edifício do CENFIC, Lisboa. Estudo de Cor do autor. Foto Margarida Dias 
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Por outro lado, o ritmo do corredor é assegurado pela presença das portas de acesso às aulas, 

pintadas de uma cor mais escura para conseguir um efeito de interrupção da parede, e pela 

colocação da iluminação artificial. Estes dois ritmos são coordenados entre si, definido o 

espaço/tempo do corredor à medida que o percorremos. 

De outra forma, no Estudo de Cor para a reabilitação de uma Quinta do sec.XVIII quisemos 

acentuar o movimento de transição entre vários espaços através da aplicação de cores diferentes 

em compartimentos subsequentes, suportados pela pré-existência de tectos trabalhados ou 

pintados com cores e motivos diferentes e até com geometrias diferentes em quase todos eles 

fig.83). Aqui interessava-nos não só uma transição entre dois espaços mas uma sequência que 

introduzisse diferenças entre compartimentos, ao mesmo tempo que caracterizava cada um 

deles. 

           
Fig. 83: A cor como acentuação do tempo, na transição entre espaços. 

Quinta em Dois Portos. Estudo de Cor do autor. Fotos do autor. 

Podemos ver na figura anterior que a cor enfatizou a identidade de cada compartimento, 

produzindo uma sucessão de percepções diferentes à medida que se percorre os espaços, 

enfatizando assim também o tempo desse percurso. 

4.4 Apologia da Integração do Estudo de Cor no Projecto de Arquitectura 

Com a abordagem explicitada neste trabalho pretendemos também propor um novo sentido no 

pensamento da cor no próprio processo do projecto de Arquitectura, ao longo das suas várias 

fases de trabalho. A ideia de que a cor não tem importância na ideia da concepção do objecto 
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arquitectónico (porque a cor pode sempre ser alterada, e a Arquitectura fica) é um preconceito 

que é necessário ultrapassar. Este preconceito deve-se ao facto de se poder entender a cor como 

algo com que se revestem algumas superfícies arquitectónicas, e não, como se propõe nesta 

investigação, como veículo da percepção do espaço e portanto da própria Arquitectura. 

Reconhecendo que tudo o que vemos, vemos através da cor, ou seja, toda a informação visual 

que captamos no nosso campo perceptivo é produzida pela cor, é inevitável admitir a 

importância da cor na estruturação e qualificação da imagem arquitectónica. 

Torna-se portanto vital que o conjunto das superfícies e materiais (e os seus acabamentos) que 

compõem a aparência da arquitectura aos nossos olhos seja controlado através de um Estudo de 

Cor que deve acompanhar o Projecto de Arquitectura desde o seu início, tal como qualquer 

outra especialidade, e ajudar a concretizar os seus objectivos estéticos e funcionais.  

Le Corbusier (2006) afirma, de acordo com esta ideia da importância da cor e do seu espaço 

próprio entre os componentes do projecto:  

J'ai aussi tenté de faire percevoir qu'il y a des raisons à la polychromie, des lois, comme il y en 

a à faire un bon plan, une belle coupe, selon les lois de la pesanteur et les exigences du 

programme85 Le Corbusier (2006:130). 

Pelo seu corpo de conhecimentos específicos, o Estudo de Cor deverá debruçar-se sobre a forma 

como os espaços são percepcionados, ou seja, sobre a relação entre a matéria e a luz, quer 

natural quer artificial. Luz e cor são elementos inseparáveis na percepção e qualificação do 

espaço e, como tal, deverão sempre ser sujeitos a decisões integradas no Projecto. O Estudo de 

Cor deverá por isso ser estreitamente coordenado com a especialidade de Redes e Instalações 

Eléctricas no que respeita à iluminação artificial, que tem uma importância muito relevante  no 

conforto e aparência dos espaços. Na maior parte dos projectos, o estudo da iluminação 

artificial recai essencialmente sobre o cumprimento de regras impostas em legislação quanto à 

quantidade de intensidade de iluminação para determinados espaços, delegando nos arquitectos 

a escolha do aspecto estético dos aparelhos de iluminação. Mas existe muitas vezes um total 

desconhecimento sobre a transformação que irá ser operada na percepção desses espaços pela 
                                                
85 "Eu tentei também fazer entender que existem razões na policromia, leis, tal como existem para fazer uma boa planta, um 
belo corte, de acordo com as leis da gravidade e com as exigências do programa" - tradução livre do autor 
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sua utilização, onde as cores serão alteradas de acordo com a fonte de iluminação escolhida, ou 

onde alguns elementos arquitectónicos que não são relevantes durante o dia, nem pensados 

como tal, protagonizam o espaço à noite. Alguns edifícios que aparentam grande sobriedade de 

manhã ou à tarde, parecem transfigurados à noite na sua euforia luminosa. 

O Estudo de Cor deverá, pela sua transversalidade, assegurar o controle das circunstâncias de 

percepção dos espaços, tanto durante o dia como à noite, ajudando a que as condições de 

conforto e os objectivos programáticos da Arquitectura sejam cumpridos. 

A importância de integrar a cor no projecto de Arquitectura tinha sido já defendida por Quaroni 

(2001) que nas suas Lições de Arquitectura se insurgia com o facto de existir uma grande 

ignorância por parte dos arquitectos neste aspecto da sua formação, que começava na sua 

deficiente preparação escolar: 

Ma c'è sempre una notevole ignoranza sul modo di scegliere e comporre i colori, ignoranza che 

è particolarmente grave per chi, come un architetto, deve per forza di mestiere avere a che fare 

con essi. 

I progetti che escono dalle facoltà di architettura hanno forma, ma non colore, così spesso non 

sono chiariti nei materiali componenti e cioè nella loro realtà anche tecnologica: si tratta 

spesso di astrazione più o meno gradevoli, o di pure esercitazione grafiche".86 Quaroni 

(2001:184). 

Em resposta a esta lacuna, o trabalho de Werner Spillmann divulgado por Schindler (2005) 

surge com especial relevância, quer na sua obra como Colour Consultant ligado à Arquitectura, 

em que advoga a integração do Estudo de Cor no projecto de Arquitectura desde as suas 

primeiras fases, quer na sua actuação como professor, considerando a cor como componente 

primária na educação dos Arquitectos. Spillmann desenvolveu um método de estudo de cor 

conceptual (Method konzeptueller Farbgestaltung) que permitia apresentar um conjunto de 

                                                
86 "Mas há sempre uma notável ignorância sobre como escolher e compor as cores, ignorância que é particularmente grave 
para quem, como um  arquitecto, deve por força da sua profissão ter tudo a ver com elas. 

 Os projectos executados na faculdade de arquitectura têm forma, mas não cor, e por isso muitas vezes não são claros quanto 
aos materiais que o compõem e consequentemente à sua realidade até tecnológica: trata-se muitas vezes de uma abstracção 
mais ou menos agradável, ou mesmo de um puro exercício gráfico" - tradução livre do autor. 
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premissas relativamente ao uso da cor e dos materiais em fases preliminares do Projecto de 

Arquitectura, contrariando o hábito dessas questões só serem equacionadas em Projecto de 

Execução ou mesmo em obra:   

Spillmann observed that decisions about colour usually came at the very end of the building 

process when everything was already determined; that is, most often colour was considered in 

the very last moment within an extremely short time period without any consideration of the 

building structure, function and surroundings87 (Schindler 2005:61). 

O seu método baseia-se na equação dos aspectos psicológicos do fenómeno cromático para a 

satisfação das necessidades e funções do ser humano, nos aspectos de contextualização 

cromática relacionando a cor do edifício com a sua envolvente, e nos aspectos estruturais da 

aplicação da cor, relevando-a como uma interpretação sensível das características intrínsecas do 

próprio edifício. De grande importância é também a inclusão neste método da importância da 

fase de Assistência à Obra, onde a supervisão e o teste das cores e materiais no local é 

considerada fundamental, bem como a asserção de que a fase seguinte, da utilização dos 

espaços, é a que pode ser mais profícua através do feedback dos seus utilizadores, permitindo 

ganhar experiência para novos estudos. 

Esta abordagem é importante porque a maior parte das intervenções cromáticas divulgadas, bem 

como as suas metodologias, se prendem com Estudos de Cor integrados em projectos de 

reabilitação, ou planos de reabilitação de centros históricos ou de bairros já existentes, existindo 

menos informação sobre a forma como estes estudos se podem desenvolver integrados em 

projectos de Arquitectura de raiz. 

A nossa experiência em processos de integração revelou-nos que o Estudo de Cor pode ser um 

instrumento eficaz na definição e controle do próprio projecto de Arquitectura uma vez que se 

debruça sobre a sua aparência, e dessa forma sobre o resultado integrado de uma série de 

decisões e de especialidades. O seu âmbito é alargado, desde o propiciar informações relevantes 

na análise do local da intervenção até à escolha de materiais e acabamentos, de acordo com as 

                                                
87 "Spillmann observou que as decisões sobre a cor normalmente surgiam no final do processo de construção, quando tudo já 
estava determinado, isto é, na maioria das vezes a cor foi abordada no último momento, por um período de tempo muito breve, 
sem ter em consideração as características estruturais, a função ou a envolvente do edifício - tradução livre do autor. 
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intenções da Arquitectura e da satisfação dos princípios de conforto e bem estar, e ainda sobre a 

forma pela qual eles são iluminados, natural e artificialmente. 

O protagonismo da cor como veículo da forma do espaço justifica uma maior consciência da 

sua importância por parte dos arquitectos e uma deslocalização das decisões cromáticas - que 

afectam determinantemente a percepção do espaço construído - do palco da obra, onde muitas 

vezes acontecem, para uma fase muito anterior: a do Projecto de Arquitectura, onde deve 

acompanhar e informar as suas opções principais. 

4.5 Metodologia Desenvolvida para Aplicação dos Pressupostos Enunciados à elaboração 

de Estudos de Cor em Arquitectura 

Os conceitos sistematizados neste trabalho foram testados e discutidos em diversas situações 

práticas, entre as quais assume especial relevância a sua aplicação em Estudos de Cor em 

Arquitectura, quer integrados em projectos de reabilitação, quer integrados no processo do 

Projecto de Arquitectura. Uma vez que são raras as sistematizações em que o estudo da cor 

surja como factor determinante na qualificação da Arquitectura, integrado nas diversas fases do 

projecto, pensamos que será relevante abordar aqui as conclusões dessa prática na forma de uma 

metodologia que possa servir como contributo para futuros estudos. 

Em primeiro lugar uma palavra para o estabelecimento de "regras". Tivemos oportunidade de 

intervir em diversas escalas de projecto, desde o espaço urbano até pequenos projectos de 

reabilitação, e embora conduzam obviamente a abordagens diferentes, pensamos que é 

necessário que os utilizadores dos diversos espaços entendam porque se procede de determinada 

forma, porque se produzem determinadas escolhas, e se possível, tenham uma palavra a dizer 

antes da execução do projecto, para que no final se identifiquem com ele. O processo de 

simulação digital que utilizamos para a comunicação do Estudo de Cor e das suas opções é um 

instrumento extremamente importante para este efeito, não só para a compreensão do Estudo de 

Cor, mas de toda a intervenção que assim é comunicada.  

É necessário estabelecer regras, mas regras com uma grande abrangência e com um 

entendimento "macro" do que são as diversas actividades humanas e as suas necessidades no 

que respeita ao conforto do seu habitat e à repercussão que ele inequivocamente tem com o 
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reconhecimento de pertença a um lugar, ao equilíbrio físico e emocional dos cidadãos. As 

regras têm que ser inclusivas e não exclusivas, referindo-nos não só a estratos económicos, 

sociais, políticos, étnicos, mas também no que diz respeito ao convite à acessibilidade dos locais 

públicos por todos, porque são estes que dão consistência à convivência entre o ser humano e à 

constituição de laços de proximidade geradores de estabilidade a diversos níveis, 

nomeadamente à segurança no habitat. A este respeito Jean Nouvel, citado por Noury (2008), 

refere no seu Manifesto de Louisiana de 2005 que é necessário estabelecer regras urbanísticas 

que sejam sensíveis, poéticas e orientações que falem de cores, de cheiros, de anomalias a criar, 

de especificidades ligadas à chuva, ao vento, ao mar, à montanha: "Des règles qui parleront du 

continuum temporel et spatial, qui orienteront une mutation, une modification du chaos hérité 

et qui s' intéresseront à toutes les échelles fractales de nos villes"88 (Noury 2008:6). Não 

acreditamos em regras demasiado restritivas relativamente ao uso da cor na cidade e nos seus 

edifícios. Há que equacionar especificidades e extrair directivas que promovam aspectos 

essenciais do bem-estar, dos quais a estética faz parte, assegurando que a orientação espacial, as 

referências urbanas, a diversidade e a unidade façam parte da regra do Estudo de Cor.  

O Estudo de Cor deverá ser um instrumento eficaz no auxílio da definição e concretização dos 

objectivos estéticos e de conforto de utilização dos espaços a criar. Neste processo, poderá ser 

importante na definição da integração na envolvente, construída ou natural, na relação entre 

interior e exterior, na definição de texturas e materiais, nos quais como é óbvio a cor não pode 

ser excluída, e na definição da intensidade, direcção e qualidade da iluminação, natural ou 

artificial. Este último aspecto é fundamental para o conforto de utilização e ergonomia, para 

além dos aspectos que através dele vinculam a definição da volumetria espacial.  

Apresentamos seguidamente os pontos da Metodologia desenvolvida em que os conceitos 

subjacentes a esta investigação se aplicaram: 

i) Programa e Âmbito do Estudo de Cor 

Os aspectos multidisciplinares do fenómeno cromático, tal como ele é aqui abordado, permitem 

auxiliar a definição de aspectos relacionados com o Programa de Intervenção que o podem 
                                                
88 "Regras que falarão de do continuum temporal e espacial, que orientarão uma mutação, uma modificação do caos herdado e 
que se interessarão por todas as escalas fractais das nossas cidades"- Tradução livre do autor. 
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complementar e alicerçar. Como exemplo podemos referir o estabelecimento do Âmbito da 

Intervenção do Estudo de Cor, quer nos seus aspectos físicos e espaciais, quer no seu 

enquadramento teórico: por um lado o reconhecimento de entidades cromáticas importantes, 

naturais ou artificiais, na proximidade da área de intervenção, pode levar à extensão dessa área 

de forma a contemplá-los; por outro lado podemos abranger no Estudo de Cor a colaboração na 

escolha de materiais e elementos construtivos considerados importantes para a definição formal 

do projecto, ou ainda abranger a colaboração na escolha de espécies vegetais na sua envolvente 

paisagística. A consciência da importância da presença de determinadas entidades cromáticas 

no campo perceptivo visual, e a sua variação temporal pode assim ser determinante na definição 

do Programa de Intervenção.  

 
Fig. 84: Âmbito do Estudo de Cor 

Bairro das Alagoas, Peso da Régua. Estudo de Cor integrado em Projecto Geral de Reabilitação Urbana, Projecto 
de Investigação da FAUTL com a participação do autor. Imagens do autor 

Na figura anterior podemos observar a importância que as coberturas do Bairro das Alagoas 

possuem no ambiente cromático da área, devido às características orográficas do local. Esta 

constatação alargou o âmbito do Estudo de Cor inicialmente previsto, obrigando-o a debruçar-se 

também sobre a escolha da cor das coberturas. 

Na fase de elaboração do programa, que contém a definição do âmbito do Estudo de Cor, 

devem ser promovidas reuniões tanto com os promotores como com os utilizadores/habitantes 

para que se estabeleçam premissas coerentes com as necessidades dos vários intervenientes e 

que correspondam às suas reais expectativas. 

ii) Análise 

As informações provenientes da análise cromática são fundamentais para a integração (ou a sua 

recusa) do projecto na envolvente quer em ambientes naturais quer em ambientes urbanos. 
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Swirnoff (2009) refere que a análise visual do local de intervenção é um ponto de partida 

essencial, e a localização geográfica a sua raiz. A análise cromática complementa nesta fase de 

trabalho as informações fundamentais advindas da análise histórica, morfológica, tipológica e 

cultural do conjunto edificado, objecto da intervenção. É necessário compreender e valorizar o 

objecto de estudo e a sua envolvente, respeitando as suas características na perspectiva da sua 

qualificação e identificação cultural e social. 

É nesta fase do Estudo de Cor que se enquadra o conceito de ambiente cromático, ou seja o 

registo das cores, e da sua variação pela luz e pelas condições de observação, que definem a 

atmosfera cromática de um lugar ou espaço (e consequentemente a memória que dele temos). 

EstE registo pressupõe a leitura de cor em diversas horas do dia e em diversos pontos de 

observação relevantes para o reconhecimento espacial do objecto de estudo. Os processos e 

dispositivos inventados para esta investigação, com as suas informações condensadas na Ficha 

de Análise Cromática, são elementos essenciais nesta fase. O DISMECOR - Dispositivo de 

Medição de Cores Percepcionadas - pode ter um papel decisivo na codificação e registo das 

cores de um local, permitindo organizar uma paleta contendo elementos da sua variação 

diacrónica. 

 
Fig. 85: Levantamento cromático do local de intervenção. 

Imagens do autor. 

Na imagem anterior podemos observar três aspectos do levantamento cromático: à esquerda a 

recolha de materiais naturais existentes no local, para posterior codificação; ao centro o 

levantamento das cores de superfícies existentes com importância para a definição do ambiente 

cromático do local; e à direita o registo das cores percepcionadas através do DISMECOR - 
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Dispositivo de Medição de Cores Percepcionadas. 

A análise das cores permanentes e não permanentes do local de intervenção é a base para uma 

proposta cromática correcta. Nesta perspectiva, o levantamento fotográfico com ênfase nas 

características cromáticas do local é também um elemento de trabalho importante nesta fase, 

quer pela rápida síntese de cor conseguida através da aplicação de filtros que produzem uma 

síntese cromática por média de zona na imagem (fig.86), quer por estabelecerem as bases para 

posterior estudo e simulação de propostas. 

 
Fig. 86: Peso da Régua, análise cromática por processo digital. 

Foto José Aguiar, imagem trabalhada pelo autor. 

No caso da intervenção em projectos de reabilitação em que já exista o espaço a intervir, quer 

seja interior ou exterior, deverá também proceder-se, para além  do levantamento dos elementos 

decisivos para a definição cromática e espacial desses espaços, a uma análise detalhada do 

objecto arquitectónico relevando as suas características e qualidades intrínsecas, nomeadamente 

as morfológicas89.  

Na figura 87 podemos observar duas imagens do documento de apresentação da fase de análise 

do projecto referido, em que se enumeram e destacam os aspectos morfológicos essenciais do 

edifício a intervir, bem como as qualidades nele inerentes a valorizar: na imagem da esquerda 

vemos destacado o seu contacto com o solo (embasamento), a enfatização e hierarquização da 

esquina, a relação material entre o betão aparente (a Cor-de-Laranja) e as superfícies rebocadas; 

na imagem da direita a análise da existência de 3 planos essenciais no alçado. 

                                                
89 Ver o ponto 4.3.7. em que é analisada a adequação tipológica, morfológica , histórica e cultural da intervenção cromática.  
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Fig. 87: Análise morfológica do edifício a intervir. 

Estudo de Cor para o Edifício do IASFA, Chelas, Lisboa. Projecto de Investigação da FAUTL com a participação 
do autor. Imagem do autor. 

iii) Proposta 

Para a elaboração da proposta é fundamental uma correcta análise cromática do objecto de 

estudo, como foi referido anteriormente. As informações obtidas pela medição da variação da 

cor em diferentes condições de iluminação em diferentes posições de observação, através do 

aparelho desenvolvido, podem tornar relevantes aspectos importantes como a relação 

cor/distância, cor/dimensão, cor/posição no espaço, cor/iluminação, cor/contexto, permitindo 

fundamentar uma proposta cromática com maior segurança relativamente ao seu resultado. Esta 

proposta deverá ser elaborada utilizando os conceitos inerentes a esta investigação, tendo 

sempre em atenção a diversidade de disciplinas do conhecimento convergentes na percepção da 

cor. 

Nas aplicações práticas desta metodologia que efectuámos, um factor que se revelou 

fundamental na elaboração da proposta foi o método de simulação que desenvolvemos para 

comunicar o resultado da intervenção. Este método permitiu simular o resultado da aplicação do 

Estudo de Cor, apresentando para comparação o estado actual e as várias soluções 

desenvolvidas. Para além da comunicação das propostas do Estudo de Cor, os elementos 

apresentados permitem transmitir o resultado final de toda a obra de reabilitação, o que constitui 

uma peça fundamental na comunicação com os utilizadores/habitantes. As propostas de cor em 

arquitectura são geralmente apresentadas através de amostras de cor representando as cores da 

paleta escolhida, codificadas, e uma simulação abstracta da sua aplicação sobre os alçados e 

superfícies a intervir, apresentados em projecção ortogonal. De acordo com os princípios da 
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percepção do espaço pela cor e sua variação no espaço e no tempo estipulados nesta 

investigação, pareceu-nos importante simular as propostas de cor sobre imagens fotográficas, 

tiradas ao nível dos olhos e em locais relevantes para os habitantes, uma vez que estas 

continham em si circunstâncias de observação e iluminação que nos interessava estudar e 

reproduzir. Assim, este processo de simulação digital permite simular a alteração da cor das 

superfícies sem estas perderem a iluminação e sombras que têm na realidade. 

Outro aspecto importante na elaboração destas simulações é que elas sejam efectuadas com base 

em imagens tiradas a diversas horas do dia e de ângulos que sejam importantes no 

reconhecimento dos espaços a intervir por parte dos utilizadores/habitantes.  

 
Fig. 88: Processo de simulação digital.  

Estudo de Cor para a Rua das Mães d'Àgua, Amadora. Projecto de Investigação da FAUTL com a participação do 
autor. Imagem do autor. 

Na figura anterior podemos observar na primeira imagem uma fotografia da fase de análise, em 

que se procuram conseguir pontos de vista reconhecíveis e emblemáticos do quotidiano dos 

habitantes. Estas fotografias constituem depois as bases digitais para o trabalho de simulação. 

Na segunda imagem procedeu-se a uma "limpeza" das superfícies arquitectónicas 

correspondente à intenção de reabilitação patente no Projecto de Arquitectura (veja-se por 

exemplo o caso dos pisos térreos). As superfícies são tratadas apenas com cores acromáticas, 

constituindo uma base neutra para que daí se consiga trabalhar nas várias propostas de cor. Na 

última imagem podemos ver a proposta de cor escolhida após apresentação e discussão do 

Estudo de Cor. 

Este método permitiu por um lado trabalhar com a cor e a luz das superfícies e com a sua 

presença no campo perceptivo visual, tornando as propostas mais consequentes relativamente 
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ao seu aspecto final, e por outro lado permitiu uma melhor transmissão das ideias aos 

promotores e utilizadores desses espaços. A experiência das apresentações já efectuadas 

segundo este método vem provar a sua eficácia como veículo para a compreensão das propostas 

cromáticas uma vez que estas são apresentadas de acordo com a percepção que todos estão 

habituados a ter dos espaços a intervir e não expressas de uma forma abstracta recorrendo a 

processos de desenho técnico que não são compreendidos por todos. 

Uma vez que todos compreendem melhor o que se está a propor, também é mais fácil o diálogo 

entre todos os intervenientes. 

A fase de proposta divide-se em três momentos fundamentais:  

• Brainstorming: fase interna do grupo de trabalho em que são apresentadas e discutidas 

soluções com grande liberdade e diversidade de âmbito. Nesta fase utilizam-se já as fotografias 

da fase de análise como base para as simulações das propostas, servindo também para escolher 

aquelas que são mais eloquentes para a transmissão dos seus objectivos. 

 

Fig. 89: Primeiras ideias para a Proposta, apresentadas em simulação digital. 

Estudo de Cor para o Bairro do Fomento, Vale da Amoreira, Moita. Projecto de Investigação da FAUTL com a 
participação do autor. Imagem do autor. 

Na figura anterior observamos três ideias iniciais para a intervenção, em que se expressam 

alguns elementos que depois constaram na proposta final. Na imagem de esquerda explora-se o 

protagonismo da grande empena cega que podia ser sujeita a tratamento autónomo, e o 

tratamento da banda horizontal de construção através de faixas horizontais. Nas imagens da 

direita exploram-se os conceitos de ênfase do contraste da torre com a banda horizontal através 

da diferenciação da cor, e a marcação, através de faixas verticais, dos blocos de entrada. 

• Estudo Prévio: fase de contacto com o cliente e utilizadores/habitantes em que são 

apresentadas várias soluções para discussão, baseadas e enquadradas nos elementos da fase 
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anterior de Análise. A apresentação desta fase compreende desenhos e simulações digitais das 

várias propostas e apresentação multimédia com vista a esclarecer os pontos de vista e as 

opções do Estudo de Cor e a possibilitar uma escolha inequívoca. 

 
Fig. 90: Apresentação de propostas através de simulações digitais. 

Estudo de Cor para a passagem sob o viaduto do IC19, Amadora. Projecto de Investigação da FAUTL com a 
participação do autor. Imagem do autor. 

Na figura anterior podemos observar 3 imagens da apresentação de propostas correspondente a 

esta fase de trabalho no Estudo de Cor para o interior de uma passagem pedonal sob um 

viaduto, em que a da esquerda corresponde  ao estado actual e a do centro e a da direita a duas 

alternativas. Este Estudo de Cor sugeria também uma alteração da iluminação existente que 

poderia ficar oculta no recesso do tecto correspondente à divisão das faixas de rodagem e 

também na alheta entre o tecto e as paredes do túnel. Neste caso foi importante também simular 

as condições de iluminação das propostas durante o dia (imagem do meio) e durante a noite 

(imagem da esquerda) para além da diferença entre as cores das suas superfícies. 

• Projecto: fase que corresponde ao desenvolvimento da solução escolhida, direccionada para a 

comunicação à obra, que compreende peças desenhadas de apoio à execução do Estudo de Cor. 

Nesta fase da metodologia do estudo de cor pretende-se comunicar e implementar em obra as 

decisões cromáticas finais do Estudo de Cor, obtidas na fase anterior, com os elementos 

técnicos necessários à sua correcta compreensão pelos executantes e à sua aplicação. A tradução 

dos ambientes cromáticos definidos num sistema de codificação universal (por exemplo NCS-

Natural Colour System) para a comunicação com as empresas de tintas é então necessário. Os 

conhecimentos obtidos nesta investigação permitem propor cores tendo em atenção a sua 

variação conforme a sua posição no espaço e condições de iluminação. Ou seja, para uma cor X 

ser lida perceptualmente como queremos em determinada situação poderá ter que ser escolhida 

uma Y que depois de aplicada se leia como X.  
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Os conceitos e conclusões obtidas nesta investigação serão pois de extrema importância para a 

codificação cromática na fase de comunicação à obra. 

Pela nossa experiência nesta fase de trabalho, os elementos mais eficientes não são os alçados 

convencionais pintados com as cores a aplicar, até porque a sua definição em projecção não 

deixa especificar todas as superfícies. Os elementos que utilizamos são as simulações finais do 

Estudo de Cor, efectuadas sobre fotografias do existente, com as respectivas codificações de cor 

apontadas, bem como plantas/tipo em que se assinalam os planos de cor através de traços sobre 

as paredes com as cores respectivas referidas em legenda. 

 
Fig. 91: Elementos de comunicação à obra do Estudo de Cor 

Edifícios do IHRU, Bairro das Amendoeiras/Olival em Chelas, Projecto de Investigação da FAUTL com a 
participação do autor. Imagem do autor. 

Na figura anterior podemos observar dois exemplos de comunicação à obra: à esquerda uma 

planta com as cores assinaladas sobre as paredes respectivas e à direita uma simulação 

fotográfica do resultado pretendido com as áreas de cores diferentes referidas a uma legenda. 

Este é um bom exemplo em que os alçados convencionais pintados com as cores da proposta 

seriam complemente desadequados, quer pela geometria do edifício quer pela impossibilidade 

de descrever a aplicação da cor nos elementos perpendiculares ao plano do alçado. 

iv) Assistência Técnica à Obra 

Esta fase é crucial para o sucesso do Estudo de Cor. Em regra são estabelecidas 3 codificações 

cromáticas para cada cor que se pretende aplicar. Essas hipóteses têm que ser testadas no local 

da intervenção, com os materiais e acabamentos especificados, devendo as amostras ser 
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aplicadas nos locais a que são destinadas, com a dimensão suficiente para que seja possível tirar 

conclusões. Deverão também ser aplicadas em locais com incidência directa e indirecta da luz 

solar e em interior  e exterior, se for esse o caso. 

 
Fig. 92: Afinação de cores em obra. 

Bairro das Alagoas, Peso da Régua. Estudo de Cor integrado em Projecto Geral de Reabilitação Urbana, Projecto 
de Investigação da FAUTL com a participação do autor. Fotos José Aguiar. 

Na figura anterior podemos ver a execução de amostras em obra, em situações consideradas 

relevantes para a sua escolha. 

O acompanhamento da execução é muito importante porque para além de só aqui se poderem 

avaliar as condições reais de percepção cromática, existem sempre situações de remate e de 

delimitação de áreas de cor e de outros aspectos específicos da sua aplicação que os elementos 

de comunicação à obra não cobrem. 

v) Disseminação: Comunicação e Discussão dos Resultados. 

Esta Metodologia, que foi sendo acertada ao longo das intervenções efectuadas, poderá ser 

enriquecida no futuro com outros trabalhos e com os comentários e o debate das suas 

conclusões. É necessário pois que os Estudos de Cor efectuados não se encerrem na sua 

aplicação, mas sejam divulgados e discutidos para que constituam material vivo e dinâmico que 

enriqueça a teoria e a prática futuras. 
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PARTE III 

5. INVENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS E 

PROCESSOS DE MEDIÇÃO DA COR PERCEPCIONADA. 

5.1 A Necessidade da Caracterização das Variáveis no Momento da Observação da Cor 

A conceptualização deste trabalho decorreu em paralelo com o desenvolvimento do 

DISMECOR, a sistematização das observações efectuadas através do desenho da Ficha de 

Análise Cromática, a criação de uma base de dados e a participação em Estudos de Cor. O 

conjunto destas tarefas de índole teórica e prática foram cruzando interrogações e conclusões 

entre si, permitindo enriquecer a investigação na sua globalidade, influenciando e trazendo 

elementos novos a cada uma delas. A súmula e a origem deste ciclo foi sem dúvida a reflexão 

sobre a percepção da cor e a grande complexidade e possibilidade de variação dos factores que 

caracterizam cada circunstância da sua observação.  

Se concordamos com Albers (1975) quando diz que para utilizarmos a cor eficazmente é 

necessário perceber que ela nos engana continuamente, também é verdade que precisamos de 

perceber de que forma a sua percepção é alterada pelos factores variáveis no momento da sua 

observação. Só assim, através da sua compreensão e sistematização, poderemos antever o seu 

resultado e utilizar esse conhecimento na nossa prática como criadores de objectos e espaços, 

para a satisfação das necessidades humanas.  

Escolher a cor correcta para determinada superfície é na verdade tão difícil quanto escolher uma 

nota numa composição musical: qualquer cor (ou nota) terá uma presença diferente de acordo 

com as cores (ou notas) que a rodeiam. Nenhuma cor (ou nota musical) é por si só bonita, ou 

correcta, tudo dependendo de uma quantidade enorme de variáveis durante a sua observação.  

Segundo Gibson (1986) a nossa envolvente no momento da percepção consiste num conjunto de 

propriedades que se dividem em transformação e persistência, ou seja, existe um conjunto de 

elementos que se mantêm, permitindo o reconhecimento da estrutura dos elementos espaciais, 
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enquanto existem outros que se vão transformando. Esta transformação é ditada essencialmente 

pelas características da iluminação (posição, intensidade e espectro), pela posição e direcção da 

observação, e pelas características das superfícies (forma, posição espacial, textura e brilho) que 

ao reflectirem a luz protagonizam a informação visual de que necessitamos para a interpretação 

espacial da nossa envolvente. Embora a nossa percepção se produza de forma contínua no 

tempo, considerámos para este estudo um momento da observação a que correspondeu um 

ponto de observação90, para o qual determinámos as características do campo perceptivo e da 

superfície a analisar. 

Considerámos então que para a determinação das condições de percepção da cor 

necessitávamos de caracterizar três elementos essenciais : a iluminação, o ponto de observação 

e a superfície em que a cor foi percepcionada. Esta trilogia, e as inúmeras relações possíveis 

entre os seus elementos, é a génese da percepção cromática, e consequentemente, do espaço e 

dos elementos que o compõem.  

 
Fig. 93: A trilogia da percepção cromática 

Imagem do autor. 

A caracterização destes três elementos, considerada por nós fundamental para os objectivos 

desta investigação, foi responsável pelo desenvolvimento e utilização dos aparelhos e processos 

                                                
90 Gibson (1986) observa que o ponto de observação se pode considerar estacionário apenas como limite (Gibson 1986: 308). 
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de medição descritos neste estudo: 

i) Luz: A necessidade de determinação das características da iluminação levou-nos a 

caracterizar o tipo de iluminante, a Temperatura de Cor, a Iluminância, o ângulo de incidência 

do iluminante em relação à superfície, o ângulo entre a direcção de observação e a direcção do 

iluminante, a direcção geográfica do iluminante, o ângulo entre o iluminante e a superfície 

terrestre. 

ii) Observador: A necessidade de definir as características da posição do observador levou-nos a 

caracterizar o local da observação, data e hora, a posição geográfica do observador, a direcção 

geográfica da observação, o ângulo entre a direcção de observação e a superfície, e a distância 

da observação. 

iii) Objecto: A necessidade de definir as características do objecto levou-nos a caracterizar a sua 

superfície, textura, nível de brilho, a sua posição espacial, a direcção geográfica ortogonal à sua 

superfície e a codificação cromática da sua Cor Inerente. 

A caracterização destes elementos foi depois comparada com a medição da Cor Percepcionada 

através do DISMECOR - Dispositivo de Medição de Cores Percepcionadas. 

Nesta parte do trabalho apresentamos todos os instrumentos e processos que utilizámos para 

tentar definir, medir e registar os parâmetros que entendemos condicionarem a percepção da 

cor, explicando a razão da utilização de cada um.  

5.2 A Ficha de Análise Cromática  

5.2.1 Importância no Desenvolvimento da Investigação  

A abordagem fenomenológica deste trabalho obrigou a uma reflexão profunda sobre os 

parâmetros que condicionam as circunstâncias de observação da cor no campo perceptivo 

visual. A ficha usada para as primeiras observações foi aquela utilizada para as medições 

efectuadas pelo protótipo inicial do Dispositivo de Medição de Cores Percepcionadas, em sede 

de investigação de Mestrado. Este modelo rapidamente se revelou muito limitado, devido ao 

facto da presente investigação beneficiar de um período de reflexão mais dilatado, de feed-
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back's relativos à apresentação e discussão dos conceitos envolvidos em fóruns especializados e 

também  pela experiência de aplicação prática através da elaboração de estudos de cor. Durante 

as primeiras observações, com base na ficha previamente criada foi notada a falta de alguns 

parâmetros importantes para a determinação e compreensão das variáveis no momento da 

percepção, tais como a inclinação do iluminante face à superfície em que é observada a cor e a 

inclinação da direcção de observação face a essa mesma superfície. Reflectindo agora sobre a 

elaboração deste importante elemento na nossa investigação - a Ficha de Análise Cromática - 

percebemos a sua relevância como génese de uma série de conceitos que informaram o 

enquadramento teórico do trabalho bem como a necessidade de invenção de dispositivos e 

processos de avaliação em trabalho de campo.  

O trabalho prático de observação e registo da Cor Percepcionada veio assim trazer novos 

elementos ao corpo teórico da investigação, que os integrou e sistematizou, e que por seu lado 

levaram a que a Ficha de Análise Cromática fosse modificada para os conter. As dificuldades 

encontradas no levantamento e registo das circunstâncias de observação foram assim 

determinantes para a reflexão sobre essa matéria, o que levou a que ela passasse a ter um papel 

muito significativo no âmbito deste estudo (Fig.94). 

 
Fig. 94: Exemplo de uma Ficha de Análise Cromática.  

Imagem do autor. 

A Ficha de Análise Cromática foi consubstanciada num programa de base de dados que permite 
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o seu fácil manuseamento com a finalidade de uma rápida pesquisa e comparação de resultados. 

Os elementos que constam desta ficha podem ser analisados e cruzados de diversas formas de 

acordo com os objectivos a atingir ou conclusões a obter, dando origem por exemplo aos 

Gráficos de Resumo de Variação entre Cor Aparente/Percepcionada e às Fichas de Análise de 

Variação da Cor que descreveremos em lugar próprio. Estas fichas constituem o ANEXO I 

deste documento. 

5.2.2 Descrição e Explicação dos Campos de Informação da Ficha  

i) Identificação e Localização  

O primeiro conjunto de informações diz respeito à identificação do objecto da análise e à sua 

localização. Este conjunto de informações visa esclarecer as condições espácio-temporais da 

observação, pois estas são fundamentais para a compreensão dos resultados da observação. As 

condições geográficas e o tipo de objecto observado, o momento da observação em relação com 

as estações do ano e a hora do dia, são significantes para a variação da percepção da cor no seu 

contexto. Fazem parte deste conjunto os seguintes campos de informação:  

• GPS 

Refere-se ao registo das coordenadas do local de observação relativamente ao Global 

Positioning System. Possui um sub-campo para a Latitude e outro para a Longitude. 

• Objecto da Análise 

 Refere-se à identificação da superfície em que a cor é observada.  

• Local da Observação 

Identificação do local em que foi produzida a observação, quer em circunstâncias de interior 

quer de exterior. 

• Data 

Registo da data da observação. 

• Hora 

Registo da hora da observação. 
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ii) Posição do Observador e da Superfície  

Este conjunto de informações visa esclarecer as condições de observação no que diz respeito à 

relação espacial do observador com a superfície da posição relativa da própria superfície no 

espaço. A variação destes parâmetros condiciona a percepção da cor que é produzida pelo 

observador, tornando-se muito importante quando entendemos que essa percepção é diacrónica 

e que pode ser alterada pelo movimento desse observador ou pela posição da superfície 

observada. Fazem parte deste conjunto os seguintes campos de informação:  

• Direcção Geográfica da Observação 

Refere-se ao registo do azimute, ou direcção de observação, ou seja, a direcção geográfica 

definida pela linha que passa pelos olhos do observador no sentido da superfície a observar. A 

informação este campo é registada em graus, referenciada ao Norte Magnético. A obtenção 

desta informação faz-se com o auxílio de uma bússola magnética. 

• Ângulo Direcção de Observação/Superfície 

Refere-se à identificação do ângulo entre a direcção de observação (linha observador/objecto) e 

o plano da superfície do objecto. Esta informação é separada em dois sub-campos: "V" que 

representa o ângulo vertical e "H" que representa o ângulo horizontal. A informação é registada 

em graus. Estes parâmetros são especialmente relevantes para superfícies com brilho em que a 

percepção da cor varia dramaticamente com a alteração dos ângulos observador/superfície. A 

determinação destes ângulos faz-se com a ajuda do Dispositivo de Medição da Relação 

Geométrica e Geográfica entre Observador/ Superfície /Iluminante que explicaremos em 

detalhe em capítulo próprio. 

• Distância de Observação 

Registo da distância de observação, ou seja da distancia do ponto de observação à superfície 

observada. A medição faz-se por medidor ultra-sónico, laser, ou por simples fita métrica, 

conforme o mais adequado à distancia a medir. É um parâmetro muito importante na variação 
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da percepção da cor91. A informação é registada em metros (m). 

• Posição Espacial da Superfície 

Registo da posição que assume no espaço o plano da superfície que observamos. A necessidade 

da inclusão deste parâmetro tornou-se premente a partir do momento em que se detectaram 

percepções de cor muito diversas quando a mesma cor era aplicada em paredes ou no tecto. 

Assim, este campo tem uma lista pré-determinada de opções que são as seguintes: horizontal, 

vertical e oblíqua. A posição espacial da superfície observada tem como referencial a horizontal 

da superfície terrestre. 

• Ortogonal Geográfica da Superfície 

Para além do registo da posição da superfície face à horizontal precisávamos de referenciar o 

plano da superfície face às suas coordenadas geográficas, devido à importância que assume a 

variação da percepção da cor relativamente à exposição solar. Pensámos primeiro que seria 

suficiente referenciar o plano da superfície: por exemplo se uma superfície tivesse o seu plano 

sobre a direcção N/S, essa informação seria bastante para a caracterizar. Mas apercebemo-nos 

de que esta designação seria idêntica para uma superfície voltada para Nascente ou para Poente. 

Então determinámos que o que nos interessava era a ideia de "voltada a" que designámos e 

definimos por Ortogonal Geográfica da Superfície: a direcção perpendicular ao plano da 

superfície observada definida em coordenadas geográficas. Assim, para o caso que referimos, 

uma superfície sobre a direcção N/S pode ter uma ortogonal à superfície para Nascente ou para 

Poente conforme o lado que estejamos a observar. 

iii) Definição das Características do Iluminante e da sua Posição Espacial 

Este conjunto de informações diz respeito à definição das características do iluminante e da sua 

posição no espaço. Sendo a percepção visual da cor das superfícies baseada na trilogia 

luz/superfície/observador esta é seguramente um dos campos de informação mais importantes. 

Fazem parte deste conjunto os seguintes campos de informação:  

• Iluminante. 

                                                
91 Como exemplo desta importância referimos o caso da percepção de superfícies revestidas com azulejos em que existe um 
ponto a partir do qual as várias cores constituintes do padrão do azulejo se fundem numa só pelo fenómeno de mistura óptica. 
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 Refere-se à designação do tipo de iluminante, marca (no caso de iluminantes artificiais), 

intensidade, bem como outros elementos que possam ser importantes para identificar a fonte 

luminosa. 

• Temperatura de Cor na Superfície 

Refere-se ao registo da Temperatura de Cor do iluminante medido no plano da superfície 

observada. Esta medição faz-se com um Termocolorímetro e é registada em graus kelvin (K). 

Esta informação é fundamental para a variação da percepção da cor observada, quer em 

circunstâncias de observação laboratorial ou em interiores, quer em circunstâncias de 

observação exteriores com luz natural, pois a sua variação é muito significativa.  

• Iluminância na Superfície 

Registo da intensidade luminosa medida sobre o plano em que a cor é observada. As cores 

ficam mais escuras quanto menos iluminação têm, para além de outros fenómenos de variação 

na sua Matiz (efeito Purkinje por exemplo92), por isso é fundamental conhecer a variação deste 

parâmetro. A medição é efectuada com o auxílio de um Luxímetro e é registada em lux (lx). 

• Ângulo Iluminante/Superfície 

Registo do ângulo, definido em graus (º), entre a direcção do iluminante e a superfície 

observada. Esta informação, juntamente com as da posição do observador e as referentes à 

posição da superfície no espaço, perfazem o conjunto da trilogia luz/observador/superfície que 

determina na essência a variação das condições de percepção da cor. O registo dos dados 

obtidos é efectuado em dois sub-campos: "V" que representa o ângulo vertical e "H" que 

representa o ângulo horizontal. 

• Ângulo Iluminante/Direcção de Observação 

Este valor é muito importante porque condiciona a percepção de cor das superfícies: a cor será 

muito diferente se tivermos a direcção do iluminante coincidente com a direcção em que 

estamos a olhar ou contra ela, por exemplo. Em limite, este último caso será responsável pelo 

                                                
92 Fenómeno que descreve a variação da percepção cromática de acordo com alteração da luminosidade presente no campo 
perceptivo: simplificadamente, a uma decrescente intensidade luminosa corresponde uma tendência de menor acuidade na 
percepção dos Vermelhos relativamente aos Azuis. 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  209 

fenómeno de reflexão especular no caso das superfícies com brilho. O registo dos dados obtidos 

é efectuado em dois sub-campos: "V" que representa o ângulo vertical e "H" que representa o 

ângulo horizontal. 

• Direcção Geográfica do Iluminante 

Determinação da direcção da origem geográfica do iluminante face ao Norte Magnético, 

definida em graus (º). 

• Ângulo Iluminante/Superfície Terrestre 

Para a identificação das condições gerais de iluminação devemos também registar o ângulo 

vertical entre o iluminante e o referencial terrestre, isto no caso das medições com iluminação 

natural (Sol).  

iv)  Características da Superfície  

Este conjunto de informações diz respeito à descrição das características físicas da superfície 

observada, uma vez que estas condicionam a percepção da cor: por exemplo uma superfície 

mais texturada produzirá mais micro-sombras na sua superfície e por isso parecerá mais escura. 

Fazem parte deste conjunto os seguintes campos de informação:  

• Descrição da Superfície 

Refere-se à descrição da superfície observada, quanto à sua natureza e composição. 

• Textura 

Identificação do grau e tipo de textura observada. Esta informação é escolhida através de um 

campo com uma lista de seis opções pré-definidas: lisa (sem notar variação na superfície), 

micro-texturada (< 0,5mm de variação), areada fina (de 0,5 a 1mm de variação), areada grossa 

(de 1 a 2mm de variação), muito texturada (de 2 a 5mm de variação) e textura de grande escala 

(> 5mm de variação). Falaremos da necessidade de elaboração de uma escala de texturas mais à 

frente. 

• Nível de Brilho 

Registo do nível de brilho identificado na superfície em observação. Esta informação é também 
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dada através de um campo com uma lista de opções pré-definidas de acordo com a escala de 

brilho do sistema NCS (Natural Colour System) : ultra mate (<5% de brilho), mate (de 6 a 10% 

de brilho), semi-mate (de 11 a 29% de brilho), semi-brilhante (de 30 a 59% de brilho), brilhante 

(de 60 a 89% de brilho), ultra-brilhante (> 10% de brilho). A observação é produzida pela 

comparação de amostras estandardizadas de brilho (NCS Gloss Scale) sobre a superfície a 

observar. 

v) Registo Fotográfico  

A ficha contém uma fotografia tirada exactamente da posição em que é efectuada a observação. 

É uma informação importante porque regista o ambiente cromático e luminoso em que foram 

registadas as informações, servindo para rapidamente referenciar as diversas situações e 

promover comparações. Á medida que foram preenchidas as fichas detectámos que para melhor 

compreensão do ponto escolhido para a medição, este deveria ser assinalado com uma pequena 

cruz na fotografia (Fig.95). 

 
Fig. 95: Indicação do ponto de medição nas fotografias. . 

Fotografias do autor.             

No caso apresentado, na imagem da esquerda a medição refere-se à Cor Percepcionada da face 

inferior da pala do Pavilhão de Portugal e na imagem da direita refere-se à Cor Percepcionada 

da superfície em azulejos em sombra. 

vi) Medição da Cor Inerente sobre a Superfície Observada 

Este campo, com o nome "Medição por Colorímetro", refere-se à medição da cor directamente 

sobre a superfície, efectuada por um colorímetro que é caracterizado mais adiante. Esta medição 
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não é afectada pelas condições de observação e de iluminação, sendo independente da sua 

envolvente. A informação assim recolhida permite, em conjunto com a Cor Percepcionada 

obtida pelo DISMECOR, tirar elações sobre a variação da cor "física"  (Cor Inerente) que é 

medida desta forma e da cor que percepcionamos através dos nossos olhos (Cor Percepcionada), 

afectada pelas diversas condições da envolvente e das características únicas de cada observação. 

A informação é registada em codificação NCS (Natural Color System) e é dividida em dois sub-

campos, um para a nuance, ou seja, o conjunto de valores das dimensões da cor  

correspondentes à Percentagem de Preto e à Cromaticidade, e outro para a dimensão da cor 

correspondente à Matiz. Esta separação permite explorar possibilidades de procura na base de 

dados através de um ou outro valor. 

vii) Medição da Cor Percepcionada 

Este campo refere-se à medição da Cor Percepcionada através do Dispositivo de Medição de 

Cores Percepcionadas (DISMECOR) desenvolvido para esta investigação e descrito em detalhe 

em ponto seguinte. Este aparelho permite medir a sensação cromática em qualquer condição de 

observação e registá-la também na codificação NCS, tal como atrás foi descrito para a medição 

sobre a superfície. Possui igualmente dois sub-campos para a nuance e Matiz do sistema de 

codificação. 

viii) Registo da Variação entre Cor Inerente e Cor Percepcionada 

Este campo representa a localização das medições efectuadas, tanto da Cor Inerente ou física, 

como da Cor Percepcionada ou aparente, no modelo tridimensional de cor NCS (fig.96). O 

modelo do espaço de cor NCS é representado através do círculo cromático (à esquerda) e do 

triângulo de cor (à direita) que corresponde ao corte vertical pelo eixo acromático no espaço 

tridimensional do modelo do sistema referido. Neste triângulo podemos identificar a posição da 

cor relativamente à sua Percentagem de Preto e Cromaticidade. O círculo corresponde ao corte 

horizontal pelo meridiano do modelo, onde se pode identificar a posição da cor relativamente à 

dimensão da Matiz. Optámos por colocar um círculo com a cor respectiva, obtida por cada um 

dos métodos de medição já explicados (Cor Inerente e Cor Percepcionada), sobre o seu lugar no 

modelo tridimensional do sistema, quer no plano de cor (triângulo) quer no círculo cromático. 

Para identificar qual a cor obtida por cada um dos processos, atribuímos á codificação da Cor 
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Inerente (obtida por colorímetro directamente sobre a superfície) o número "1" e à codificação 

da Cor Percepcionada (obtida pelo DISMECOR) o número "2". Para melhor e mais rápida 

percepção gráfica da direcção da variação da cor entre os dois tipos de leituras de cor, 

utilizámos uma seta ">" que indica o sentido da variação entre "1" e "2". 

 
Fig. 96: Variação Cor Inerente/Cor Percepcionada. 

Imagem do autor. 

Desta forma obtemos um gráfico explícito da variação entre a Cor Inerente e a Cor 

Percepcionada nas condições descritas em cada Ficha de Análise Cromática. 

No caso da figura 96 obtivemos uma leitura da Cor Inerente correspondente à codificação NCS 

S 6010-B30G e uma variação na sua leitura de Cor Percepcionada em que resultou uma cor 

30% mais clara, 30% mais cromática e com uma variação de 30% mais de Azul na sua Matiz 

(NCS S 3040-B). Esta variação é facilmente detectada graficamente quer no círculo cromático, 

em que vemos uma alteração no sentido do Verde para o Azul, quer no plano de cor (triangulo) 

em que vemos uma alteração no sentido de uma maior Cromaticidade e menor Percentagem de 

Preto. 

5.3 Gráficos de Resumo de Variação entre Cor Inerente/Percepcionada  

Com os elementos que informam as Fichas de Análise de Cor é possível efectuar vários 

cruzamentos de informação de acordo com os objectivos que se pretendam atingir. Um dos 
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elementos que criámos para sintetizar esta informação foram os Gráficos de Resumo de 

Variação entre Cor Inerente/Percepcionada. Estes gráficos utilizam a informação gráfica que 

consta da Ficha de Análise Cromática para explicar a variação da percepção das várias leituras 

de cor referentes a uma única Cor Inerente. 

Os Gráficos de Resumo de Variação entre Cor Inerente/Percepcionada são elaborados sobre o 

Círculo de Cor NCS e sobre o Plano de Cor NCS, registando nesses elementos a localização da 

medição da Cor Inerente, e das respectivas Cores Percepcionadas de forma a constituir uma 

síntese de todas as medições relativas à mesma Cor Inerente (fig.97). 

 
Fig. 97: Exemplo de Gráfico de Resumo de Variação de Cor Inerente/Percepcionada. 

Imagem do autor 

No exemplo apresentado na figura 97 foram registados os dados relativos a uma Cor Inerente 

(NCS S 3040-Y60R) que é identificada com as letras CI tanto na sua posição no Círculo 

Cromático como no respectivo Plano de Cor.  

Estão também assim registadas as cores percepcionadas que foram observadas através do 

DISMECOR - Dispositivo de Medição de Cores Percepcionadas - em diversas circunstancias de 

observação, distinguindo-se as que foram observadas em superfícies ao sol em interior (si), em 

superfícies em sombra em interior (sbi), em superfícies ao sol em exterior (se) e em superfícies 

em sombra em exterior (sbe).  Desta forma é possível obter uma imagem muito clara do tipo de 
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variação que a cor sofreu de acordo com as circunstâncias da sua observação, permitindo tirar 

elações diversas quanto a esse comportamento. 

Foram elaborados 25 Gráficos de Resumo de Variação entre Cor Inerente/Percepcionada que 

foram utilizados para destacar algumas conclusões referentes às medições efectuadas e que 

constituem o Anexo II a este documento. 

5.4 Fichas de Análise de Variação da Cor  

As Fichas de Análise de Variação da Cor foram elaboradas com a finalidade de estabelecer 

relações específicas de variação entre os diversos parâmetros analisados e registados nas Fichas 

de Análise Cromática, como por exemplo a Iluminância obtida por Luxímetro, a Temperatura 

de Cor obtida por Termocolorímetro, o brilho das superfícies analisadas obtida por comparação 

com a escala de brilho NCS, bem como os dados obtidos pelo DISMECOR: a Percentagem de 

Preto da Cor Percepcionada, a sua Cromaticidade e  Matiz.  

As informações da Ficha de Análise Cromática que queremos relacionar e comparar são 

registadas numa tabela em folha de cálculo informático que produz automaticamente um gráfico 

com os valores respectivos (fig.98). Podemos introduzir nos campos da ficha qualquer 

parâmetro numérico que pretendamos comparar, relativo às grandezas registadas na Ficha de 

Análise Cromática. 

Cada ficha de comparação é desenhada da seguinte forma: 

i) Título em que se especifica quais os parâmetros em comparação; 

ii) Tabela em que estão registados os dados retirados das Fichas de Análise Cromática que 

queremos comparar; 

iii) Gráfico linear elaborado automaticamente a partir dos dados da tabela; 

iv) Gráfico de sentido de variação da Matiz; 

v) Fotografias referentes às observações comparadas para facilitar a referência visual dos dados.  

Na figura 98 podemos observar um exemplo de Ficha de Análise de Variação da Cor em que se 

pretende estabelecer determinadas relações de variação de cor entre os valores registados em 
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duas Fichas de Análise Cromática (nº 70 e 72) nomeadamente nos seus parâmetros de 

Temperatura de Cor, Iluminância, Cromaticidade e Matiz.  

 
Fig. 98: Exemplo de Ficha de Análise de Variação da Cor. 

Imagem do autor. 

O resultado da comparação resulta claro através dos elementos gráficos apresentados: da 

observação 70 (à esquerda) à observação 72 (à direita) observa-se  um aumento dos valores de 

Percentagem de Preto (de 5% para 40%) e de Cromaticidade (de 5% para 20%), e um 

decréscimo dos valores de Temperatura de Cor (de 4400K para 3250K) e da Iluminância (de 

13.150 lx para 310 lx), enquanto a variação dos valores da Matiz foi de sentido anti-horário (de 

Y80R para Y70R).  
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5.5. Desenvolvimento do DISMECOR: Dispositivo de Medição de Cores Percepcionadas  

Este dispositivo foi desenvolvido e executado na íntegra pelo autor, no prosseguimento da 

experiência adquirida na utilização do protótipo anteriormente apresentado em Dissertação de 

Mestrado (Pernão 2005) e integrando múltiplas sugestões obtidas por colegas e em congressos 

da especialidade, das quais destacamos pela sua importância a contribuição do Eng. Vítor 

Vajão, Presidente do CPI - Centro Português de Iluminação.  

O Dispositivo de Medição de Cores Percepcionadas (DISMECOR) encontra-se concluído, 

tendo sido utilizado para efectuar as medições que constam das Fichas de Análise Cromática 

que constituem o Anexo I deste documento. Foi também instruído e entregue o processo de 

Patente do aparelho, em nome da FAUTL, que obteve publicação no Boletim da Propriedade 

Industrial nº 2011/03/14 com o nº 105521, de que entregamos também cópias em anexo a este 

documento (Fig.99) e que constitui o seu Anexo IV. 

               
Fig. 99: Figuras do DISMECOR que acompanharam o processo de Patente. 

Imagens do autor 

Este dispositivo é o único aparelho que conhecemos que consegue medir a variação das cores 

percepcionadas das superfícies, de acordo com as várias circunstâncias de observação, 

codificando-as através da comparação com amostras iluminadas de forma constante. 

Seguidamente procederemos à explicação do funcionamento do dispositivo e dos elementos que 
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o compõem. 

5.5.1. Resumo das Características do Aparelho  

Este aparelho destina-se à medição da percepção da cor sobre as superfícies e da sua variação 

de acordo com as circunstâncias de observação, nomeadamente: tipo, localização e intensidade 

da iluminação presente, área da aplicação da cor, distância de observação, ângulo de visão, 

textura e brilho da superfície e relação com outras cores adjacentes. A sua invenção decorreu do 

facto de não existir outro processo pelo qual seja possível obter informações cromáticas sobre a 

forma como a percepção da cor é afectada pelo seu contexto, ou seja pelas condições de 

observação e iluminação no momento da percepção. 

A medição da cor sobre as superfícies para fins de levantamento cromático, nomeadamente em 

Arquitectura, é produzida habitualmente através de comparação directa com amostras de cor 

codificadas e referenciadas a um dos sistemas conhecidos, como por exemplo o NCS – Natural 

Colour System. Outro processo conhecido e mais sofisticado, é a medição da cor com 

colorímetro ou espectrofotómetro sobre as superfícies.  

Em qualquer dos métodos não é medida a impressão cromática que em cada momento e 

circunstância de observação é obtida pelo sistema óptico humano e identificada no cérebro. Ou 

seja, não existe a possibilidade por exemplo de identificar a cor que distinguimos numa parede 

ao sol e a cor que distinguimos na mesma parede à sombra, ou sob dois diferentes tipos de 

iluminantes (p. ex. iluminação fluorescente e incandescente). 

O presente invento permite, por observação através de um visor, a comparação em simultâneo 

entre amostras de cor com iluminação constante no interior do aparelho e as superfícies de cor 

tal como as percepcionamos no campo visual, permitindo aferir a sua variação. Ou seja, 

comparamos em simultâneo as cores que vemos e que estão em constante variação devido à sua 

diferente exposição à luz, distancia, etc., com amostras de cor constante, que se encontram 

iluminadas sempre da mesma forma dentro da caixa do aparelho. 

Quando se escolhe uma cor através de um catálogo ou amostra não nos é possível imaginar o 

seu efeito após a sua aplicação nas superfícies. Este aparelho vem colmatar essa lacuna 

permitindo medir e prever o tipo de variação da cor que ocorrerá em determinada circunstância 
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de observação. 

O campo da sua aplicação é a investigação, ensino e prática da utilização da cor na 

Arquitectura, no Design, e nas áreas artísticas em geral. Os dados obtidos por este aparelho e as 

suas conclusões permitirão também uma utilização directa pela indústria relacionada com estas 

áreas, como a iluminação, as tintas e os revestimentos. 

5.5.2 Descrição do Aparelho e dos seus Componentes 

O aparelho é constituído pelas seguintes partes principais: 

i) Definição do Iluminante 

O iluminante escolhido foi uma lâmpada de Xenon de 5W, 12V, da marca AGABEKOV pelas 

suas reduzidas dimensões, pela sua intensidade, e pela sua larga difusão e reconhecimento no 

mercado, nomeadamente na iluminação especializada em museus, peças de arte e monumentos 

onde se pretende uma rigorosa restituição de cor na leitura das superfícies. Este iluminante foi 

gentilmente cedido pela empresa DECORLIGHT a pedido do Eng. Vítor Vajão do CPI - Centro 

Português de Iluminação - que aconselhou a sua utilização para o fim pretendido.  

 
Fig. 100: DISMECOR - o iluminante. 

Imagem do autor 

No sistema cedido (Fig.100) o iluminante é montado sobre uma régua de alumínio que 

possibilita a montagem em série de várias lâmpadas, o que permite um controle de intensidade 

luminosa através da quantidade de lâmpadas que forem instaladas. Na imagem podemos 

observar que estão montadas 2 lâmpadas de Xenon AGABEKOV de 12V. De início o corpo do 
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aparelho tinha sido dimensionado para 3 lâmpadas, mas devido ao óptimo desempenho do 

difusor desenvolvido, foi reduzido para 2 lâmpadas, após os primeiros testes. A intensidade da 

iluminação do interior do aparelho, que será responsável pela leitura das amostras de cor, é o 

factor mais difícil de afinar, uma vez que deverá permitir que não se produza encandeamento 

em leituras nocturnas (por excesso de intensidade) e deverá ser suficiente para as leituras 

diurnas com directa incidência solar sobre as superfícies.  

Após várias experiências chegámos à conclusão de que a iluminação no interior do aparelho nos 

parecia fraca demais em situações de exposição directa das superfícies ao Sol e demasiado forte 

quando a utilizámos em situações de fraca iluminação em interiores. Esta questão foi debatida 

entre colegas que propuseram inclusive a utilização de várias intensidades de acordo com a 

situação analisada. Após alguma reflexão da nossa parte, esta hipótese foi afastada uma vez que 

assim estaríamos a prejudicar aquilo que nos é mais caro neste aparelho, e que é a possibilidade 

de compararmos a sensação que uma cor nos transmite mesmo em situações limite de 

iluminação das superfícies. Este problema trouxe-nos também a constatação de que a visão 

humana tem uma extraordinária capacidade de adaptação às circunstâncias de leitura de luz e 

cor das superfícies e que transcende na sua complexidade qualquer aparelho que possamos 

criar, sendo esta uma das conclusões que este aparelho possibilitou. 

ii) Sistema Eléctrico. 

O sistema eléctrico foi condicionado pela necessidade de transformação da corrente de 220V 

para 12V, uma vez que as lâmpadas escolhidas  funcionam com essa tensão. Por outro lado uma 

decisão fundamental  foi a de permitir que o aparelho fosse utilizado em trabalho de campo, 

sem estar directamente ligado a uma tomada de energia. Esta decisão obrigou à presença de 

uma bateria colocada no interior do aparelho.  

Temos pois duas fontes de energia possíveis: em trabalho de laboratório o aparelho poderá ficar 

ligado directamente a uma tomada de energia de 220V e terá um transformador exterior; em 

trabalho de campo será utilizada uma bateria existente no interior do aparelho que será 

previamente carregada com o auxílio de um carregador de baterias exterior. Na figura 101 

podemos observar todo o sistema eléctrico em que apenas os componentes identificados de 1 a 

5 se encontram no interior do aparelho. 
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Fig. 101: DISMECOR - o sistema eléctrico. 

1. Iluminante   2. Interruptor bateria/alimentação directa com transformador   3. LED Verde indicando iluminante 
ligado   4. LED Vermelho indicando alimentação por bateria   5. Bateria   6. Ficha de ligação à corrente do 
transformador (alimentação directa)   7. Transformador 220V/12V   8. Interruptor da alimentação directa   9. Ficha 
de ligação à corrente do carregador da bateria   10. Carregador da bateria   11. Multímetro com função de 
Voltímetro. 

Foto do autor. 

Os componentes 6, 7 e 8 permitem a ligação directa à rede de 220V e a sua transformação para 

12V, os componentes 9 e 10 permitem o carregamento da bateria interior. Para assegurar que o 

iluminante não altere as suas características foi necessário permitir a leitura da tensão eléctrica, 

em qualquer altura, com um multímetro com função de voltímetro (componente 11). Assim, 

quando a tensão descer abaixo dos 10V, não deverá ser produzida nenhuma leitura, uma vez que 

existirá uma dominante amarela provocada pela tensão demasiado baixa. A tensão da energia 

eléctrica no momento da fotografia é de 12,19 V.  

Das características deste sistema decorre que o aparelho deverá apresentar no seu exterior: uma 

tomada para introdução da alimentação directa 12V; uma tomada 12V para introdução da ficha 

de carregamento da bateria, uma tomada para leitura da tensão eléctrica através do multímetro; 

um interruptor que alterna a alimentação directa ou a alimentação pela bateria interior; duas 

lâmpadas que atestam a ligação do iluminante interior, e o tipo de alimentação em uso. 
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iii) Corpo do Aparelho 

O corpo do aparelho foi desenvolvido de forma a ser resistente, suportar o calor libertado pela 

bateria e pelo iluminante e alojar os componentes necessários ao seu funcionamento. O material 

escolhido foi chapa metálica lacada, que perfurámos em determinados sítios com o fim de 

permitir o arrefecimento necessário. No entanto, houve o cuidado de não permitir que a luz que 

eventualmente pudesse entrar por esses orifícios não condicionasse ou alterasse a leitura das 

amostras no interior do aparelho. Por isso foram produzidos em locais que depois ficassem 

cobertos pela chapa reflectora , na parte de baixo e lateralmente junto à bateria, como se pode 

ver na figura 102. 

                 
Fig. 102: DISMECOR - o corpo do aparelho. 

Corte técnico do aparelho DISMECOR: 1. Visor   2. Máscara de visão   3. Reflector   4. Iluminante   5. Sistema de 
observação de amostras   6. Peça de suporte do tripé   7. Suporte para utilização sobre plano de trabalho   8. Bateria   
9. orifício de ventilação   10. localização do interruptor/selector da fonte de alimentação   11. LED avisador do 
iluminante ligado   12. LED avisador da fonte de alimentação por bateria. 

Imagens do autor. 

A base do aparelho foi desenvolvida de forma a que suportasse o peso do equipamento no seu 

interior e que permitisse o seu assentamento directo sobre um plano de trabalho através de 

quatro pés de borracha (componente 7), ou, em alternativa, que permitisse a acoplagem de um 

tripé com rosca universal para desenvolver trabalho de campo mais facilmente (componente 6). 

O corpo do aparelho foi também executado de forma a permitir a montagem do sistema do visor 

(componente 1), do sistema da base de leitura das amostras (componente 2), bem como a 

ligação dos elementos eléctricos do interior aos necessários sistemas exteriores, nomeadamente 
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para o carregamento da bateria, para a alimentação directa da tomada de corrente e para a leitura 

da intensidade eléctrica da bateria. 

Foi colocado no lado lateral direito o interruptor que comuta a alimentação directa através da 

tomada eléctrica ou através da bateria interna. Um LED Verde indica que o iluminante está 

ligado e um LED Vermelho indica que a energia está a ser proveniente da bateria interna 

(fig.103). 

 
Fig. 103: DISMECOR: o aparelho montado. 

Foto do autor 

Na figura 103 podemos observar o aparelho montado sobre um tripé de mesa, em que se pode 

ver o comutador de alimentação e as luzes indicadoras da actividade do iluminante e da 

proveniência da energia. Neste caso uma vez que ambas se encontram acesas, isto indica que  o 

iluminante está ligado e a energia provém da bateria interna. 

iv) Reflector 

Foi escolhida uma chapa de alumínio canelada para melhor difusão da luz no interior do 

aparelho e para que não existissem sombras ou diferenças de intensidade no plano da leitura das 

amostras. Esta chapa foi quinada de acordo com esse objectivo e também para que não existisse 

encadeamento do observador aquando da leitura das amostras (fig.104). É sobre a chapa do 

reflector que é fixada a régua com o iluminante.  

Este elemento tem ainda a função de não deixar passar para a zona de visionamento a luz que 

entra pelos orifícios de ventilação na parte inferior do aparelho e na parte lateral, pelo que se 

ajusta perfeitamente ao corpo metálico, cobrindo na totalidade a bateria. 
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Fig. 104: DISMECOR - o reflector. 

Fotos do autor. 

Podemos observar na figura anterior o elemento do reflector em chapa quinada canelada com as 

dobragens necessárias para o seu correcto posicionamento no interior do corpo do aparelho. Na 

imagem da esquerda vemos a forma como a régua do iluminante está fixa a este elemento, e na 

imagem da direita vemos o reflector já em posição no interior da caixa, cobrindo e ocultando 

todos os elementos do sistema eléctrico e todas as perfurações de contacto com o exterior.  

v) Sistema de Visionamento das Amostras de Cor 

O sistema de visionamento das amostras é constituído por um ecrã de cor neutra sobre o qual se 

fazem deslizar faixas de amostras de cor em duas calhas de alumínio, superior e inferior, 

introduzidas através de ranhuras laterais no corpo do aparelho (fig.105).  

Este sistema encontra-se preparado para a introdução de faixas com amostras de cor existentes 

no mercado e distribuídos pelas principais marcas de fabricantes de tintas. Para facilitar o 

manuseamento das amostras, estas podem ser introduzidas pela direita ou pela esquerda do 

aparelho. 

O fundo do ecrã de visionamento, bem como toda a moldura periférica deste encontra-se 

revestida com um material de acabamento mate e de cor neutra, correspondente ao cinzento 

acromático médio com a codificação NCS S 5000-N (50% de Preto). 
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Fig. 105: DISMECOR - o sistema de visionamento das amostras de cor. 

Fotos do autor 

Na figura anterior vemos na imagem da esquerda o sistema de visionamento em que podemos 

observar as duas réguas de alumínio, superior e inferior onde se deslocam as faixas das 

amostras e o fundo neutro, na imagem da direita vemos uma faixa de amostras de cor em 

posição de leitura. 

vi) Sistema do Visor 

O visor é fixo à tampa do corpo do aparelho e permite a observação simultânea das amostras no 

seu interior e a superfície no exterior que estamos a analisar. Para tal é dividido a meio na sua 

altura: na área inferior observamos as amostras de cor sobre o sistema de visionamento 

iluminadas de forma constante pelo iluminante no interior da caixa do aparelho, e na área 

superior observamos o nosso objecto de estudo iluminado de acordo com as condições 

exteriores de iluminação.  

Desta forma podemos comparar a leitura perceptiva da cor que vemos no exterior com as 

amostras que vamos introduzindo no interior do corpo do dispositivo até determinarmos uma 

coincidência entre elas. O visor permite então também proceder à leitura da codificação que 

existe nas faixas de amostras de cor, terminando assim o processo de análise da Cor 

Percepcionada. 

O visor tem um adaptador em borracha preta mate que permite reduzir o efeito das 

circunstâncias de iluminação exteriores quando observamos através dele, nomeadamente de 

encandeamento ou excesso de iluminação. (imagem da esquerda, fig.106). 
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Fig. 106: DISMECOR: o sistema do visor. 

Fotos do autor 

A outra extremidade do visor é dotada de uma calha em que se pode montar uma máscara que 

reduz ou configura o campo de observação da forma que quisermos. Se pretendermos obter uma 

leitura total do campo de visão retira-se a máscara da sua posição e obtemos uma visão 

alargada. Se por outro lado pretendermos reduzir a observação basta colocar uma máscara com 

essa característica e inseri-la na calha respectiva (fig.107). Podemos assim retirar apenas a 

informação do campo visual observado que seja relevante para os fins em estudo. 

      
Fig. 107: DISMECOR - a máscara do campo de visão. 

Fotos do autor 

Optámos por deixar a máscara e o visor sem qualquer vidro, permitindo uma visão natural, sem 

distorção, ao contrário do visor do protótipo anterior que deformava o campo de visão  

colocando o objecto mais longe do que estava (lente de grande angular).  
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5.5.3 Discussão da Eficácia do Aparelho 

Este aparelho, desde a sua fase de protótipo até ao estado actual foi um verdadeiro motor de 

discussão dos aspectos que influenciam a percepção da cor no acto da sua observação. Desde a 

resolução dos aspectos menos conseguidos da sua fase de protótipo como as questões da 

distorção do campo de observação do visor, a qualidade do iluminante, a possibilidade de 

ligação do aparelho a uma tomada de corrente, a possibilidade de manter as suas condições de 

leitura de forma autónoma em trabalho de campo através de uma bateria, até às questões dos 

elementos que deviam constar dos parâmetros de observação e que compõem a Ficha de 

Análise Cromática, o aparelho constituiu ele próprio uma fonte de investigação de outros 

aspectos com ele relacionados. 

O dispositivo, na fase de protótipo foi apresentado à comunidade científica em trabalho sobre a 

percepção da cor (Lobo e Pernão, 2008) do que resultou a sugestão da possibilidade de aferir as 

condições de iluminação no momento de cada medição de uma forma mais precisa, para que o 

estudo fosse mais universal e rigoroso nas suas conclusões. Este importante comentário iniciou 

o processo de estabelecimento das condições no acto da percepção de que trataremos 

seguidamente. 

Na montagem final do aparelho surgiram algumas questões que foram sendo resolvidas e outras 

que advêm da fase de testes e calibração. Logo de início houve necessidade de calafetar as 

juntas entre a tampa e o corpo do aparelho para que não existisse saída da luz do interior do 

aparelho, nem entrada da luz exterior. Já em fase de medições, foi introduzido um interruptor 

que pode ser accionado pelo pé do observador e que permite desligar e ligar o iluminante 

durante a observação para que não exista sobreaquecimento do aparelho ou desnecessário 

desgaste do iluminante.  

A questão principal levantada com o prosseguimento das medições em trabalho de campo 

prendeu-se com a relação da intensidade de iluminação entre o interior da caixa do aparelho e as 

condições de iluminação exteriores. Se por um lado sentimos a falta de regular a intensidade da 

iluminação interior de acordo com as circunstâncias exteriores de iluminação, por outro lado 

percebemos que é essa uma das questões fundamentais levantadas pelo aparelho: as 

circunstâncias de iluminação das superfícies são dramaticamente diferentes e essa conclusão só 
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pode ser sentida existindo sempre o mesmo iluminante com a mesma intensidade.  

A portabilidade do aparelho revelou-se correcta e conjugado com a sua capacidade de 

acoplamento a um tripé através da rosca universal introduzida no fundo da caixa do dispositivo, 

permitiu o seu posicionamento e todos os movimentos necessários para a análise das superfícies 

em estudo durante o trabalho de campo (fig.108). 

         
Fig. 108: DISMECOR - trabalho de laboratório e de campo. 

Fotos do autor. 

O aparelho revelou-se eficaz para a análise da Cor Percepcionada permitindo obter dados 

relevantes, que serão discutidos em capítulo próprio, e foi determinando pelo seu uso um 

conjunto de procedimentos sequenciais com importância para este estudo. O mais importante 

foi o procedimento, que passou a ser corrente na nossa análise da cor, em que para uma mais 

rápida escolha entre as inúmeras hipóteses de amostras NCS começámos sempre com a leitura 

da escala de luminosidade através da introdução de uma faixa de cores acromáticas no 

dispositivo (fig.109). O facto de iniciar a observação com a determinação da percepção de 

Percentagem de Preto na cor observada, permitiu-nos reduzir a quantidade de faixas de 

amostras de cor a introduzir na ranhura do dispositivo para cada superfície que queríamos 

analisar, focalizando muito mais rapidamente o conjunto de cores que resultariam próximas da 

cor observada. 
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Fig. 109: DISMECOR - procedimento sequencial de leitura. 

Fotos do autor 

Após a determinação do valor da luminosidade, por exemplo NCS S 2000-N a que 

corresponderá um valor de Preto na cor de 20%, procuramos na Matiz e Cromatismo 

aproximadas à impressão da cor, hipóteses com essa luminosidade. No caso, a cor encontrada 

foi a NCS S 2040-Y60R. 

5.6. Invenção do Dispositivo de Medição da Relação Geométrica e Geográfica entre 

Observador/ Superfície /Iluminante. 

Após termos elaborado a lista dos elementos que caracterizam as condições da trilogia essencial 

da percepção - observador/ superfície/ iluminante - deparámo-nos com a dificuldade de medir 

alguns deles, como os ângulos entre o iluminante e a superfície, entre o observador e o 

iluminante, etc. Para resolver estas questões criámos um dispositivo facilmente transportável e 

manuseável, capaz de fornecer esses dados (fig.110).  

Este dispositivo, construído a partir da reciclagem de uma caixa de CD's, compõe-se de duas 

partes: a base com uma face plana e dois níveis de bolha de água a que está acoplado o disco de 

leitura e a tampa onde se colocou uma bússola magnética. O princípio geral é a integração da 

informação proveniente do disco de leitura com a informação proveniente da bússola 

magnética. As informações do disco de leitura são obtidas através da projecção da sombra do 

cilindro do eixo da caixa sobre uma escala elaborada tendo em conta a altura deste. Assim 

através da leitura da projecção da sombra somos capazes de definir o ângulo de incidência do 

iluminante, quer horizontal quer vertical. 
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Fig. 110: Dispositivo de Medição da Relação Geométrica e Geográfica entre Observador/Superfície/Iluminante. 

Foto do autor 

Os níveis são necessários para assegurar a horizontalidade do dispositivo, uma vez que dela 

depende o rigor na medição da projecção da sombra do elemento vertical cilíndrico. A tampa 

com a bússola magnética serve para orientar o dispositivo uma vez que dessa orientação 

depende a leitura do ângulo horizontal.  

Na figura 111 podemos observar na imagem 1 , a Cor-de-Rosa, a determinação da direcção de 

observação em relação ao Norte Magnético, que é a primeira informação a retirar. Com este 

dado estabelecemos a relação geométrica e geográfica entre a direcção da observação e a 

superfície observada.  

Na imagem 2, a Amarelo, vemos como podemos retirar a informação do ângulo de incidência 

vertical do iluminante sobre a superfície terrestre através da sombra do cilindro central, através 

da graduação concêntrica do disco de leitura, calculada de acordo com a altura do referido 

cilindro central. 

Na imagem 3 vemos como podemos medir a direcção geográfica do iluminante através da 

direcção da sombra projectada, referenciando-a ao Norte Magnético. A direcção da origem do 

iluminante é contrária à da projecção da sombra. Sendo assim, basta medir o ângulo entre a 

direcção do Norte Magnético e a direcção da origem do iluminante através da graduação radial 

de 360º presente no disco de leitura. No dispositivo existe um disco transparente que se pode 
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rodar sobre o disco de leitura, tornando mais fácil a determinação da direcção da origem do 

iluminante. Na imagem 4 vemos como destas informações podemos retirar outras como o 

ângulo entre a direcção de observação e a direcção do iluminante. 

 

1. 2.  

3. 4.   

Fig. 111: Princípio geral do sistema de medição.   

Imagens do autor 

A base destas medições é o disco de leitura que podemos ver na figura 112. Vejamos como 

funciona em pormenor:  

O disco de leitura apresenta duas escalas: uma concêntrica, em que os círculos marcados foram 

calculados para medir o ângulo de incidência vertical do iluminante através da sombra do 

cilindro central; e outra com raios de circunferência marcados de 5º em 5º de 0º a 360º 

destinada a medir o ângulo correspondente à direcção do iluminante. 

Se estivermos interessados em medir o ângulo de incidência de um iluminante na superfície 

terrestre, fazemos coincidir a direcção 000º do dispositivo com o Norte Magnético, com a ajuda 

da bússola. De seguida rodamos o disco transparente até alinhar o traço Azul com o eixo da 

sombra projectada. Observa-se no caso apresentado que o ângulo vertical do iluminante é de 45º 
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e o horizontal é de 125º. 

 
Fig. 112: Disco de Leitura. 

Foto do autor 

Se quisermos medir a direcção do iluminante face à direcção de observação, colocamos a 

direcção 000º na direcção da superfície observada e repetimos os procedimentos anteriores. Esta 

informação é muito útil quando queremos apercebermo-nos em que posição se encontrava a luz 

quando observámos aquela superfície, independentemente da sua (e nossa) posição no 

referencial terrestre. Se estivermos a registar observações em interiores sem iluminação natural, 

ou em laboratório, é esta informação que servirá como registo da posição do iluminante, uma 

vez que aí não nos interessará a posição do iluminante face ao referencial terrestre.  

Este dispositivo permite ainda obter outras informações quanto à relação iluminante/superfície: 

se apoiarmos a face recta da sua base contra a superfície que estamos a observar podemos 

retirar informação quanto à direcção geográfica da superfície e à ortogonal geográfica da 

superfície (fig.113).  

A ortogonal geográfica da superfície é um dado importante porque nos dá a entender de forma 

imediata a que quadrante a superfície está "voltada", e a entender melhor as características da 

sua percepção. 

Se quisermos obter informação sobre o ângulo do iluminante sobre a superfície observada, basta 

colocarmos directamente o dispositivo sobre ela e medir como explicámos anteriormente. 
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Fig. 113: Obtenção da Ortogonal Geográfica da Superfície. 

Foto do autor 

Em resumo, este dispositivo foi utilizado para obter as seguintes informações que constam da 

Ficha de Análise Cromática: 

i) Direcção Geográfica da Observação. 

ii) Ângulo Direcção de Observação/Superfície. 

iii) Ortogonal Geográfica da Superfície. 

iv) Ângulo Iluminante/Superfície (horizontal e vertical). 

v) Ângulo Iluminante /Direcção de Observação (horizontal e vertical). 

vi) Direcção Geográfica do Iluminante. 

vii) Ângulo Iluminante/Superfície Terrestre (vertical). 

5.7 Outros Aparelhos e Processos Utilizados 

5.7.1 Colorímetro 

Para a medição da Cor Inerente na circunstância da observação, utilizámos um colorímetro 

cedido pela NCS (Natural Colour System) que tem a vantagem de registar as leituras efectuadas 

directamente na codificação do sistema utilizado (fig.114). 
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Fig. 114: O Colorímetro utilizado. 

Foto do autor 

O colorímetro utilizado foi o NCS Colour Scan 1.3 Standard que tem as seguintes 

especificações: 

Tamanho - 172 x 50 x 28 mm 

Peso - 163 g (excl. pilhas). 

Alimentação - 4 x AAA. 

Calibração - O colorímetro é automaticamente calibrado sempre que se liga o aparelho. 

Tempo de medição - 2 segundos.  

Memória - 20 leituras com função de anulação automática. 

Conteúdo - 1950 amostras de cor (NCS Edition 2) 

Abertura de leitura - 10mm 

Mínimo de área da amostra - 12mm 

Tolerância da acuidade de medição - III = below #E 2.0; II=below #E 4.0; I = below 6.0 #E. 

Mostrador - LCD com 16 caracteres em duas linhas. 

5.7.2 Luxímetro  

Para o registo da Iluminância na circunstância da observação, procedeu-se à medição com um 

Luxímetro com o sensor colocado directamente sobre a superfície a medir. 
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Fig. 115: O Luxímetro utilizado. 

Foto do autor 

O aparelho utilizado foi o Mastech Luxmeter MS6610  que tem as seguintes especificações: 

Mostrador: LCD com contador até 1999, dígitos de 13mm de altura. 

Sensibilidade: 0 ~ 2000Lux±5.0%, 2000 ~ 19990Lux±5.0%, 20000 ~ 50000Lux±5.0% 

Sensor: Um foto-diodo de silicone com filtro.  

Comprimento do cabo do sensor: 150cm (aprox.) 

Tamanho do sensor: 83mm x 52mm x 20.5mm 

Alimentação: 6F22(9V) x 1 

Tamanho do aparelho: 125.5mm x 72mm x 27mm 

Peso: Aprox. 180g (incluindo bateria) 
Precisão: 
 

 

 
(% of reading + number of digits) at 18C to 28C with relative humidity to 80% 

Range Resolution Accuracy 

0-1,999 lux 1 lux +(5%+2D) 

2,000-19,990 lux 10 lux +(5%+2D) 

2,000-19,990 lux 100 lux +(5%+2D) 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  235 

5.7.3 Termocolorímetro 

Para a medição da Temperatura de Cor utilizou-se um Termocolorímetro que se aplicou sobre a 

superfície em observação. 

 
Fig. 116: Termocolorímetro utilizado. 

Foto do autor 

O aparelho utilizado foi o Minolta Color Meter II com as seguintes características: 

Tipo: Analisador de luz com base em 3 cores. 

Sensor: 3 células foto eléctricas de silício afinadas para detectar o comprimento de onda 

Vermelho, Azul e Verde, sob um difusor opalino plano. 

Mostrador: LCD com 5 dígitos, prefixo negativo e positivo, indicação de unidades. 

Sensibilidade:  LB: -762 a +999 mireds 

  CC: -99 a +99 decamireds 

  Temperatura de Cor: 1 600 a 40 000K 

Precisão:  LB: ± 2mireds 

  CC: ± 1 decamired 

  Temperatura de Cor: ± 2mireds 

Iluminação mínima: 10 lx 

Alimentação: Pilha 9V 
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Dimensões: 170x72x33mm 

Peso: 230g sem bateria.   

5.7.4 Amostras de Cor NCS 

Utilizámos o conjunto de amostras de cor da NCS que constituem o NCS Index 1950 Original. 

 
Fig. 117: O referencial de 1950 cores NCS. 

Foto do autor 

Estas 1950 cores estão divididas em 5 grupos: 

i) Cinzentos, com percentagens de cromatismo de 0%, 2% e 5%. 

ii) Cores divididas por 4 sectores do círculo cromático: Amarelos (G8OY a Y70R), Vermelhos 

(Y80R a R70B), Azuis (R80B a B70G) e Verdes (B80G a G70Y).  

Dentro de cada grupo, as cores estão organizadas em gradações de Percentagem de Preto  e 

Cromaticidade. 

Cada faixa do atlas tem 10 amostras de cor com a dimensão de 20x50mm.  

As cores são produzidas e controladas pelo NCS Quality Centre de acordo com o NCS Quality 

Level 2,  e certificado ISO 9001 . 

Precisão:  Target $E(CMC 1:1) <0.3 

Estas faixas foram utilizadas no DISMECOR - Dispositivo de Medição de Cores 

Percepcionadas para a comparação, leitura e codificação. 
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5.7.5 Escala de Brilho NCS 

O processo utilizado para aferir o nível de brilho das superfícies foi a escala NCS Gloss Scale 

(fig.118). 

 
Fig. 118: A Escala de brilho utilizada. 

Foto do autor. 

Esta escala divide os níveis de brilho em 6 grupos com intervalos bem determinados, 

conhecidos e aceites em diversas aplicações comerciais, entre os quais foram escolhidos 

determinadas referências standard para as amostras: 

 

Níveis de Brilho    Valor de Brilho Referência 

• Ultra mate (<5% de brilho)   3% 

• Mate (de 6 a 10% de brilho)   7% 

• Semi-mate (de 11 a 29% de brilho)  20% 

• Semi-brilhante (de 30 a 59% de brilho) 40% 

• Brilhante (de 60 a 89% de brilho)  70% 

• Ultra-brilhante (> 90% de brilho)  90% 

As amostras foram executadas em três cores diferentes para melhor avaliação e comparação 

com as superfícies a analisar: Branco, Cinzento Médio e Preto. 
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5.7.6 Escala de Texturas   

Como já foi referido anteriormente neste trabalho, a textura ( em relação estricta com o brilho) é 

determinante para a percepção da cor de uma superfície. Em pesquisa bibliográfica efectuada 

não encontrámos nenhum processo expedito para aferição do grau de textura de uma superfície 

por comparação visual93. Interessava-nos um processo simples e facilmente manuseável, 

idêntico à escala de brilho, com amostras standard dos vários tipos de textura. Esta mesma 

conclusão nos transmitiu Tomas Hård94, que em correspondência com o autor, de 07/02/2011 

afirmou:  

Your idea of a texture kind of standard sounds brilliant. However, and I am sorry to say, that I 

have not experienced anything like that during my years in colour communication industry95.  

A importância deste aspecto da percepção das superfícies levou-nos então à reflexão sobre a 

possibilidade de aprofundarmos esta ideia e de criar um conjunto de amostras de várias texturas 

que permitisse uma comparação visual imediata sobre a superfície observada, tal como fazemos 

com as amostras de brilho. O primeiro passo seria estabelecer uma série de parâmetros que 

pudessem ser explicados e rigorosamente definidos e que fossem sempre os mesmos aquando 

da aferição da textura das superfícies.  

Decorrente do nosso trabalho específico, e toda esta investigação assenta sobre o 

desenvolvimento da ideia da percepção da cor como forma do espaço numa perspectiva de 

aplicação prática, os parâmetros de textura que resolvemos estabelecer são retirados das 

superfícies arquitectónicas. 

Determinámos assim 6 graus diferentes de textura: 

• Lisa 

Superfície uniforme, sem alterações. Por exemplo a que se encontra em alguns azulejos, 

                                                
93  Existem vários trabalhos sobre os processos de determinação da rugosidade por meios laboratoriais. Ver ponto 5.1.3. Cor e 
Textura. 
94 Tomas Hard pertence à direcção da NCS (Natural Colour System), sistema de notação cromática baseado na percepção 
humana e utilizado pelo autor neste trabalho. A transcrição dos seus comentários foi expressamente por ele autorizada. 
95  A sua ideia de criar um standard para tipos de texturas parece-me brilhante. No entanto, e tenho pena de o dizer, que não 
tomei contacto com nada parecido durante os meus anos na indústria de comunicação da cor - tradução livre do autor. 
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mosaicos de grês porcelânico, madeira lacada ou outros materiais artificiais de superfície 

contínua. 

 • Micro Texturada 

Superfície aparentemente uniforme, só com alterações a escala muito próxima. Por exemplo a 

que se encontra nas pedras amaciadas, no estuque, ou na madeira acabada. Referência visual de 

variação no plano da superfície menor do que 0,5mm. 

• Areada Fina 

Superfície uniforme com rugosidade fina e constante. Tem como referência o acabamento de 

reboco com o mesmo nome. Pode caber aqui o acabamento tipo bujardado a pico fino da pedra. 

Referência visual de variação no plano da superfície entre 0,5mm e 1mm. 

• Areada Grossa 

Superfície uniforme mas com rugosidade forte e constante. Tem como referência o acabamento 

de reboco com o mesmo nome. Pode caber aqui o acabamento tipo bujardado a pico grosso da 

pedra. Referência visual de variação no plano da superfície entre 1 e 2mm. 

• Muito Texturada 

Superfície muito texturada, saindo da definição de rugosidade pelo tacto. Por exemplo o 

acabamento tipo gastejado da pedra, ou o acabamento estruturado do grês porcelânico. 

Referência visual de variação no plano da superfície de 2 a 5mm. 

• Textura de Grande Escala 

Superfície de relevo contínuo ou descontínuo com grande alteração do plano. Por exemplo o 

acabamento tipo escacilhado da pedra ou o reboco tirolês rústico. Referência visual de variação 

no plano da superfície superior a 5mm. 

Com estes parâmetros definidos tentámos elaborar uma série de amostras que nos permitissem 

padronizar os vários graus de textura utilizando uma película de PVC que moldámos a várias 

superfícies. O resultado não foi inteiramente satisfatório em grande parte porque a textura física 

que moldávamos das superfícies não era inteiramente reconhecível sem a textura visual que 

acompanha estes materiais (ver o ponto Cor e Textura), mas também porque o material 
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empregue poderá não ser o mais indicado. De qualquer forma a divisão nos grupos citados foi 

utilizada com eficácia na definição das superfícies para as Fichas de Análise Cromática. 

 
Fig. 119: Escala de texturas. 

Foto do autor. 

Pela importância de que se reveste esta questão da possibilidade de uma classificação expedita e 

em trabalho de campo da textura física das superfícies, e pela influência que possui na 

respectiva percepção da cor, contamos prosseguir esta investigação em trabalhos futuros.  

5.7.7 GPS (Global Positioning System) 

A determinação da posição geográfica da observação fez-se pela localização da posição do 

observador através do programa de acesso livre Google Earth. 

      
Fig. 120: Processo de localização geográfica. 

Imagens do autor e Google Earth. 

Os dados foram depois inseridos na ficha de Análise Cromática, na posição assinalada com a 
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Vermelho na figura 120. Esta figura refere-se à localização da observação referente à Ficha de 

Análise Cromática nº 110. 

6. MEDIÇÕES EFECTUADAS E RESULTADOS OBTIDOS 

6.1 Registos Efectuados 

A Ficha de Análise Cromática atrás descrita constitui a fonte onde os dados são coligidos e 

registados para poderem ser depois analisados. A informação constante destas Fichas foi 

também utilizada para a elaboração de Gráficos de Resumo de Variação entre Cor 

Inerente/Percepcionada em que se compara a variação de uma cor entre as suas medições de 

Cor Inerente e Percepcionada no espaço NCS, e para a elaboração das Fichas de Análise de 

Variação da Cor em que se analisa a variação da percepção da cor cruzando-a com vários 

parâmetros como a distância, a exposição solar, etc. 

Foram elaboradas 145 Fichas de Análise Cromática, 25 Gráficos de Resumo de Variação entre 

Cor Inerente/Percepcionada e 81 Fichas de Análise de Variação da Cor, que constituem anexos 

a este documento.  

Estes elementos constituem um exemplo, obviamente não exaustivo, das capacidades e 

possibilidades que esta investigação no seu conjunto possibilitou, uma vez que, como já foi 

referido, a Ficha de Análise Cromática constituiu o elemento aglutinador e ao mesmo tempo 

gerador da sua problemática.  

Os Gráficos de Variação entre Cor Inerente/Percepcionada e as Fichas de Análise de Variação 

da Cor  constituem também eles exemplos de sínteses originadas nas informações das Fichas de 

Análise Cromática, que poderiam e podem ainda no futuro dar origem a muitas outras.  

As que apresentamos foram as que achámos por bem elaborar tendo em conta o objectivo de 

demonstrar esta ou aquela característica específica que pretendíamos explorar na variação da 

observação da cor. 

As cores representadas nas Fichas e Gráficos podem não corresponder exactamente às 

codificações NCS respectivas, uma vez que, como sabemos, existe uma enorme dificuldade de 
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controlar o resultado final, fruto de um conjunto de factores entre hardware, software, 

impressora, tipo de tinta e papel. No entanto, é por isto mesmo que esta investigação promove 

uma constante informação relativamente às codificações das cores, que assim podem em 

qualquer altura ser confrontadas com amostras de cor fidedignas em qualquer catálogo NCS.   

6.2 Apresentação e Discussão dos Resultados 

6.2.1 Valchromat: Fichas de Análise Cromática do nº 1 ao nº 14 

i) Objectivos da medição 

As medições efectuadas com o aglomerado de partículas de madeira pigmentado Valchromat 

foram executadas com o sentido de investigar relações de variação entre a mesma superfície 

com diversos níveis de brilho. As amostras deste material apresentavam superfícies acabadas 

com vários tipos de verniz, apresentando níveis de brilho entre o Ultra-Mate (! 5% de brilho) e 

o Brilho ( 60 a 90% de brilho).  

ii) Caracterização sumária das circunstâncias da observação  

As observações foram todas efectuadas no mesmo local, à mesma distância (1, 2m), em exterior 

coberto, num dia de sol com céu limpo/pouco nublado, com o mesmo ângulo de observação e 

com iluminação solar indirecta em que o ângulo horizontal entre esta e o ângulo de observação 

foi sempre inferior a 90º. Os níveis de intensidade de iluminação registaram-se entre 2900 lux e 

5350 lux (sempre em sombra, sob cobertura, em exterior) com temperaturas de cor obtidas entre 

5100 K a 5600 K. 

iii) Variação da Cor Inerente 

Na medição da Cor Inerente efectuada sobre a superfície com o Colorímetro verificámos que o 

mesmo material, apenas pela aplicação de uma película incolor de verniz que assim modificou a 

sua percentagem de brilho, registou sempre variação nos seus valores: a mesma superfície 

colorida com diversos graus de brilho na sua superfície apresentou sempre valores diferentes na 

sua Cor Inerente. 

Nas medições da Cor Inerente efectuadas com Colorímetro constatámos ainda que a 
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Percentagem de Preto e de Cromaticidade da cor nunca sofreu variações contrárias ao sentido 

de variação da percentagem de brilho: sempre que a percentagem de brilho aumentou, os 

valores de Percentagem de Preto e de Cromaticidade aumentaram ou mantiveram-se iguais, 

nunca decrescendo. Podemos observar estas conclusões nos elementos da Ficha de Análise de 

Variação da Cor nº10 apresentados na figura 121. 

 
Fig. 121: Elementos gráficos da Ficha de Análise de Variação da Cor nº10 

Imagem do autor 

Na figura 121 podemos ver uma comparação entre os registos 5 e 6 das Fichas de Análise 

Cromática em que se pretende aferir aspectos da variação da Cor Inerente de acordo com 

diferentes níveis de brilho: quando o brilho decresce de 20% para 3% a respectiva Cor Inerente 

reduz a sua Cromaticidade em 10%, mantendo a Percentagem de Preto.  

De uma forma geral podemos dizer que de acordo com os dados obtidos, nas circunstâncias de 

observação enunciadas, existiu uma tendência para as cores inerentes serem mais cromáticas 

e/ou mais escuras quando a superfície apresentava maior percentagem de brilho.  

Nas medições efectuadas existiu em geral uma variação também na dimensão da Matiz entre as 

cores inerentes das superfícies com diferentes níveis de brilho, existindo apenas uma excepção 

em que este valor foi igual, ou seja a percentagem de brilho das superfícies afecta a leitura da 

sua Cor Inerente.  Na figura 121 podemos verificar a informação gráfica referente à variação da 
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Matiz no sentido anti-horário (de Y20R para Y10R) aproximando-se do Amarelo. 

iv) Relação da variação da Cor Inerente com a Cor Percepcionada 

Da análise dos Gráficos de Resumo efectuados a partir das Fichas de Análise Cromática acima 

referidas, onde obtivemos dados sobre a percepção da cor através da utilização do DISMECOR, 

podemos verificar as seguintes características: 

- Percentagem de Preto  

As Cores Percepcionadas foram em geral mais claras do que as respectivas Cores Inerentes, 

apenas se registando um caso (8% dos registos) em que obtivemos um valor igual. Como regra 

podemos afirmar que as Cores Percepcionadas nunca são mais escuras do que as Cores 

Inerentes. 

- Cromaticidade 

Os valores de Cromaticidade obtidos nas Cores Percepcionadas foram sempre superiores ou de 

valor igual em relação às respectivas Cores Inerentes, nunca se verificando uma variação em 

sentido contrário.  

Na figura 122 podemos observar a representação no Espaço de Cor NCS da variação entre Cor 

Inerente (1) e Cor Percepcionada (2) referente às Fichas de Análise Cromática nº3 e nº11 (Cores 

Inerentes NCS S 3050-Y60R e NCS S 7010-B30G respectivamente) em que se verifica que as 

Cores Percepcionadas são mais claras, e iguais ou mais cromáticas do que as respectivas Cores 

Inerentes. 

 
Fig. 122: Variação entre Cor Inerente e Cor Percepcionada no Espaço de Cor NCS 

Variação da Cor Inerente NCS S 3050-Y60R à esquerda e da Cor Inerente NCS S 7010-B30G à direita. 

Imagem do autor. 
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- Matiz 

Existiu na generalidade uma variação na dimensão da Matiz entre a Cor Inerente e a Cor 

Percepcionada, tendo apenas registado um caso em que a Matiz se manteve (8% dos registos). 

Podemos verificar na figura anterior que em ambos os exemplos apresentados verifica-se uma 

variação da Matiz entre a Cor Inerente e a Cor Percepcionada, nestes casos ambos no sentido 

anti-horário do círculo cromático. 

v) Relação da variação do Brilho com a Cor Percepcionada 

Foram elaboradas Fichas de Análise de Variação de Cor com o fim de estabelecer relações na 

variação entre o nível de brilho e diversos parâmetros como a Temperatura de Cor obtida por 

Termocolorímetro, a Iluminância obtida por Luxímetro e a Cor Percepcionada (nos seus 

parâmetros de Percentagem de Preto, Cromaticidade e Matiz) obtida pela utilização do 

DISMECOR.  

Da análise destas fichas  podemos constatar o seguinte: 

- A percentagem de Cromaticidade acompanhou na generalidade a subida do nível de brilho das 

superfícies: quanto maior a percentagem de brilho, maior a percentagem de Cromaticidade da 

Cor Percepcionada. Existiu apenas uma excepção a esta regra (8% dos registos) em que o valor 

se manteve e uma (8% dos registos) em que variou em sentido inverso. 

- Sempre que existiu uma variação do nível de brilho na superfície, a Percentagem de Preto da 

Cor Percepcionada acompanhou o sentido dessa variação ou manteve-se igual, nunca 

apresentando uma tendência de variação contrária: quanto maior foi a percentagem de brilho, 

mais escura, ou de igual valor, foi a Cor Percepcionada (maior ou igual foi a Percentagem de 

Preto).  

Como exemplo desta variação podemos observar a figura 123 que apresenta a Ficha de Análise 

de Variação de Cor nº 6 em que se faz a comparação dos registos das Fichas de Análise 

Cromática nº11 e nº12 em que vemos que a uma maior percentagem de brilho corresponde uma 

maior Percentagem de Preto e uma maior percentagem de Cromaticidade na Cor Percepcionada. 

- Existiu nas medições das cores aparentes efectuadas uma tendência de relação entre a variação 
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do nível de brilho e o movimento da correspondente variação no círculo cromático (dimensão 

da Matiz): entre duas cores percepcionadas, a que tinha maior percentagem de brilho possuía 

um movimento no sentido horário no círculo cromático quanto à percepção da sua Matiz. 

Houve duas excepções a esta regra, uma mantendo-se a Matiz (8% dos registos) e outra 

observando um movimento em sentido contrário (8% dos registos) . 

 
Fig. 123: Elementos gráficos da Ficha de Análise da Variação de Cor nº6 

Imagem do autor 

vi) Resumo e discussão dos resultados 

- A aplicação de uma película (verniz) sobre a superfície do material analisado, alterando o 

nível de brilho dessa superfície, modificou na sua generalidade, as características da sua cor, 

não só na sua Cor Percepcionada medida pelo DISMECOR, mas também na sua Cor Inerente 

medida através de colorímetro sobre a superfície.  

Esta conclusão abre um espectro de possibilidades na utilização de um material que pode 

apresentar diversas cores apenas pela aplicação de uma película com diversos índices de brilho: 

com a mesma matéria podemos alargar assim o leque de oferta da gama cromática. 

- As Cores Inerentes observaram uma tendência para serem mais cromáticas e/ou mais escuras 

quando a percentagem de brilho aumentava.  
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- Pela comparação efectuada entre a relação do nível de brilho e os parâmetros de percepção da 

cor podemos constatar que existe uma tendência para que ao aumento do nível de brilho 

correspondam Cores Percepcionadas mais escuras ou de igual valor e mais cromáticas.  

- Existiu ainda uma tendência expressa para que a um maior nível de brilho correspondesse uma 

variação no sentido horário da Matiz da Cor Percepcionada. 

- As Cores Percepcionadas foram em geral mais claras do que as respectivas Cores Inerentes e 

com igual ou superior percentagem de Cromaticidade, variando na generalidade também a sua 

Matiz. 

6.2.2 Pavilhão de Portugal: Fichas de Análise Cromática do nº 15 ao nº 24 

i) Objectivos da medição 

As medições efectuadas no Pavilhão de Portugal, em Lisboa, forma executadas com o objectivo 

de obter dados relativos à variação das Cores Percepcionadas em superfícies com acabamento 

mate com incidência directa da luz e em sombra, bem como obter dados relativos às 

características de variação da percepção das superfícies revestidas a azulejo com elevado nível 

de brilho.  

Pretendia-se ainda averiguar se era sentida através da reflexão da cor a presença do grande 

lençol de água de cor predominante Verde presente na proximidade deste edifício. 

ii) Caracterização sumária das circunstâncias da observação  

Os dados foram obtidos num dia de sol com céu limpo/pouco nublado, em exterior, entre as 

11h15 e as 12h45, com distâncias de observação de 40m a 60m, com a altura de observação de 

1,5m relativamente ao solo, com níveis de Iluminância das superfícies entre 65000 lux (em 

incidência directa da luz do sol) e 1000 lux (em sombra, sob a cobertura exterior) e com 

Temperaturas de Cor obtidas entre 4650 K a 4400 K. 

iii) Relação da variação da Cor Inerente com a  Cor Percepcionada 

Da análise dos Gráficos de Resumo efectuados a partir das Fichas de Análise Cromática acima 

referidas, onde obtivemos dados sobre a percepção da cor através da utilização do DISMECOR, 
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podemos verificar as seguintes características: 

- Percentagem de Preto  

A variação das Cores Percepcionadas relativamente às respectivas Cores Inerentes obteve 

resultados muito diferentes, neste parâmetro específico, para a leitura das superfícies pintadas 

de Branco (Cor Inerente NCS S 0603-Y40R) e das superfícies revestidas a azulejo vermelho 

(Cor Inerente NCS S 7020-R).  

Nas superfícies pintadas de Branco, os valores de Percentagem de Preto das Cores 

Percepcionadas tiveram uma variação entre 5%, numa superfície com incidência solar directa, e 

20%  numa superfície em sombra, enquanto na superfície revestida a azulejo Vermelho existiu 

um salto brusco entre 20% e 80% na respectiva Percentagem de Preto (blackness) na escala 

NCS, como se pode verificar nas figuras 124 e 125.  

- Cromaticidade 

Relativamente à variação da Cromaticidade entre os resultados das Cores Percepcionadas, quer 

do Branco (Cor Inerente NCS S 0603-Y40R) quer do Vermelho (Cor Inerente NCS S 7020-R), 

existiu uma grande uniformidade, não divergindo em ambos os casos mais de 5% entre as 

respectivas observações (no caso do Vermelho, foi sempre coincidente) como se pode ver pelas 

figuras 124 e 125.  

No entanto a principal diferença nos resultados foi o maior afastamento entre a Cromaticidade 

da Cor Inerente e das Cores Percepcionadas no caso do Vermelho, que correspondeu a 15% na 

escala NCS, enquanto no Branco esta variação foi sempre inferior a 5%. 

No Vermelho observamos também que todas as Cores Percepcionadas são menos cromáticas do 

que a respectiva Cor Inerente. No Branco existe uma quase completa identidade entre a 

Cromaticidade da Cor Inerente e o das respectivas Cores Percepcionadas, sendo todas muito 

pouco cromáticas. 

- Matiz 

Relativamente à variação da Matiz das Cores Percepcionadas obtidas pelo DISMECOR em 

relação à Matiz da Cor Inerente obtida por leitura directa sobre a superfície com Colorímetro, 
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existiu uma grande diferença nos resultados das duas cores analisadas: o Branco e o Vermelho.  

Na variação da Matiz da cor Branco (NCS S 0603-Y40R) existiu uma grande dispersão de 

valores na Cor Percepcionada: Y20R, B50G e R90B. Algumas mesmo diametralmente opostas 

no círculo cromático em relação à respectiva Cor Inerente. Na figura 124 podemos verificar no 

Gráfico de Resumo a dispersão dos resultados das Cores Percepcionadas no círculo cromático 

NCS e a sua posição referente à respectiva Cor Inerente (CI).  

Na variação da Matiz da cor Vermelho (NCS S 7020-R) existiu pelo contrário, uma acentuada 

aglomeração dos resultados: obtivemos apenas valores de Matiz de Cor Percepcionada de R10B 

e R20B, ou seja, distribuídos apenas sobre dois graus adjacentes de variação no círculo 

cromático NCS.  

Estas notações da Matiz da Cor Percepcionada são ainda adjacentes à Matiz da respectiva Cor 

Inerente tal como se pode verificar na figura 125.  

Nesta figura verifica-se que existe uma acentuada aglomeração nos valores da Matiz e na 

Cromaticidade e um enorme salto de diferença nos valores da Percentagem de Preto, devido 

concerteza à presença de brilho da superfície de azulejo. 

 
Fig. 124: Gráfico de Resumo da Variação da Cor Inerente NCS S 0603-Y40R. 

Imagem do autor. 
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Fig. 125: Gráfico de Resumo da Variação da Cor Inerente NCS S 7020-R 

Imagem do autor. 

iv) Relação da Variação da Matiz com a cor reflectida 

É importante assinalar em relação à variação da Matiz que as observações efectuadas no alçado 

do edifício que se encontra voltado para o espelho de água de cor Verde da Doca dos Olivais (e 

que reflecte também a cor Azul do céu) obteve valores consistentes de B50G, ou seja um Azul 

com 50% de Verde na escala NCS, enquanto que a observação efectuada em sentido contrário 

obteve um valor de Y20R, um Amarelo com 20% de Vermelho, mais próximo da sua Cor 

Inerente que tem a codificação NCS S 0603-Y40R. 

v) Relação da variação da Iluminância com a Temperatura de Cor 

A variação da Temperatura de Cor obtida por Termocolorímetro não foi significativa. 

vi) Relação da variação da Iluminância com a Percentagem de Preto 

Existiram apenas diferenças de Iluminância significativas na comparação entre superfícies com 

incidência solar directa e em sombra, tendo registado nesse caso uma tendência de variação 

oposta entre este parâmetro e a Percentagem de Preto na codificação NCS: com menor valor de 

Iluminância medida sobre as superfícies existe maior Percentagem de Preto na percepção da cor 

(a cor é percebida mais escura).  
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Fig. 126: Elementos gráficos da Ficha de Análise da Variação de Cor nº15 

Imagem do autor. 

Na figura 126 podemos observar a comparação entre superfícies com incidência solar directa e 

indirecta (registos nº 15 e 16) em que se verifica que a variação da Percentagem de Preto é de 

sentido contrário à da Iluminância.  

vii) Relação da variação da Iluminância com a Cromaticidade 

Não existem constantes significativas nestas observações dada a pouca variação da Iluminância. 

No entanto quando existe o caso mais significativo desta variação, que podemos observar na 

figura 126, a percentagem de Cromaticidade varia em sentido inverso do valor da Iluminância. 

viii) Relação da variação da Percentagem de Preto com a Cromaticidade 

A variação da Percentagem de Preto e da Cromaticidade nunca se observaram com sentido 

diferente: sempre que a Percentagem de Preto aumenta ou diminui, a Cromaticidade mantém o 

valor ou acompanha a sua tendência. 

ix) Resumo e discussão dos resultados 

- Os valores obtidos pelo DISMECOR permitem constatar que existe uma diferença enorme na 

variação dos valores de Percentagem de Preto da Cor Aparente obtidos na superfície de 

revestimento de azulejo (60% de Percentagem de Preto de variação), com saltos de 
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descontinuidade, em relação aos valores obtidos na superfície pintada, mesmo na comparação 

entre áreas com incidência solar directa e em sombra (15% de Percentagem de Preto de 

variação). Atribuímos este resultado à presença de um elevado nível de brilho da superfície de a 

azulejo, relativamente ao acabamento Mate da superfície pintada.  

As superfícies com brilho reflectem com maior intensidade a luz que nelas incide, variando 

enormemente a sua aparência de acordo com as circunstâncias de observação, nomeadamente 

com a relação espacial entre a superfície, o observador e o iluminante. 

- As Cores Percepcionadas referentes à Cor Inerente mais cromática (Vermelho) variaram muito 

pouco nos seus valores de Matiz relativamente às da cor menos cromática (Branco) que obteve 

valores muito dispersos.  

Da análise efectuada propomos a explicação que as cores menos cromáticas possuem maior 

capacidade de receber influências cromáticas externas (cor reflectida) e por isso apresentam 

valores de Matiz mais diversa: o Branco voltado para a o espelho de água da Doca dos Olivais 

apresentou uma Matiz de Cor Percepcionada Verde/azulada B50G (Azul com 50% de Verde)96 

enquanto a mesma cor observada em superfícies com outra orientação apresentou uma Matiz de 

dominante amarela Y20R (Amarelo com 20% de Vermelho)97, aproximando-se da sua Cor 

Inerente. 

- Quando existiu uma variação significativa nos valores da Iluminância, a percentagem de 

Cromaticidade variou em sentido inverso desse parâmetro. 

- A variação da Cromaticidade nunca existe em sentido inverso da variação da Percentagem de 

Preto. 

6.2.3 Escola Francisco Arruda: Fichas de Análise Cromática do nº 25 ao nº 45 

i) Objectivos da medição 

O Estudo de Cor para o edifício da Escola Francisco Arruda em Lisboa, desenvolvido pelo 

                                                
96 Ver Fichas de Análise Cromática nº 15 e nº 16. 
97 Ver Ficha de Análise Cromática nº 17. 
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autor desta investigação em colaboração com a Pintora Maria Capelo, previa a utilização de 

uma notação de cor, um Branco (NCS S 1005-Y30R) para a tinta acrílica das paredes (mate) e 

para o lambril em tinta epóxica (com elevado nível de brilho), tirando partido da diferença da 

Cor Percepcionada produzida pela diferença do nível de brilho das superfícies.  

Um dos objectivos desta medição seria pois averiguar de que modo esta intenção do Estudo de 

Cor resultou perceptível no espaço construído. Outro objectivo era medir o resultado da 

aplicação de uma cor com cromatismo acentuado, um Amarelo (NCS S 3040-Y10R), e a sua 

variação em diferentes condições de iluminação.  

ii) Caracterização sumária das circunstâncias da observação  

Os dados foram obtidos num dia de sol com céu limpo/pouco nublado, em interior e exterior, 

entre as 10h30 e as 13h30, com diversas distâncias de observação, com a altura de observação 

de 1,5m relativamente ao solo, com níveis de intensidade de iluminação entre 50 lux (em 

interior) e 8150 lux (em exterior) com temperaturas de cor obtidas entre 3520 K a 5100 K. 

iii) Variação da Cor Inerente 

A leitura da Cor Inerente efectuada com o colorímetro sobre as superfícies mate e com brilho 

apurou uma ligeira diferença entre as duas superfícies: a superfície mate (tinta acrílica) registou 

o valor esperado de NCS S 1005-Y30R, mas a superfície com brilho (tinta epóxica) registou um 

valor de NCS S 1005-Y20R, ou seja apresentou menos 10% de Vermelho na coordenada da 

Matiz. A diferença pode ser atribuída a uma deficiente afinação desta tinta, com compostos 

químicos diferentes da acrílica, ou à característica de alteração dos valores da Matiz em 

superfícies com brilho, já observada em medições anteriores em que comparámos superfícies de 

níveis de brilho diferentes (registos de 1 a 14). 

iv) Relação da variação da Cor Inerente com a Cor Percepcionada 

Da análise dos Gráficos de Resumo efectuados a partir das Fichas de Análise Cromática, onde 

obtivemos dados sobre a percepção da cor através da utilização do DISMECOR, podemos 

verificar as seguintes características: 

- Cromaticidade 
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Em todas as medições efectuadas sobre Cores Inerentes com Cromaticidade igual ou superior a 

05 na notação NCS (correspondente a 5% de Cromaticidade), nomeadamente as medições 

efectuadas sobre as superfícies pintadas de Amarelo (NCS S 3040-Y10R), de Branco com 

brilho (NCS S 1005-Y20R) e de Branco mate (NCS S 1005-Y30R), nenhuma Cor 

Percepcionada através do DISMECOR obteve valores de Cromaticidade superiores aos da 

respectiva Cor Inerente medida sobre a superfície: as Cores Percepcionadas foram sempre 

menos cromáticas do que a respectiva Cor Inerente (fig.127).  

Esta regra só não se verificou na chapa metálica pintada de Branco (NCS S 0603-G40Y) com 

apenas 3% de Cromaticidade na escala NCS, em que o respectivo valor das Cores 

Percepcionadas medidas foi nalguns casos 05 (correspondente a 5% de Cromaticidade).  

Foi por nós entendido que a variação de 03 para 05 (2%) não era determinada por qualquer 

alteração perceptiva, uma vez que o seu valor nos pareceu pouco relevante para os fins 

pretendidos.  

 
Fig. 127: Gráfico de Resumo da Variação da Cor Inerente NCS S 3040-Y10R 

Imagem do autor 

Na figura anterior, que descreve o  resumo das observações da cor amarela NCS S 3040-Y10R 

na Escola Francisco Arruda, podemos verificar, no plano de cor à direita, que as Cores 

Percepcionadas são menos cromáticas do que a respectiva Cor Inerente (CI) medida na 
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superfície por colorímetro.  

- Matiz 

As Cores Inerentes com valores de Cromaticidade mais elevados, como o Amarelo NCS S 

3040-Y10R com o valor correspondente a 40%, apresentam variações de Matiz verificadas 

sobre o círculo cromático NCS muito menor do que as cores com valores de Cromaticidade 

menor como os Brancos  NCS S 1005-Y20R, NCS S 1005-Y30R e NCS S 0603-G40Y, com 

valores entre 3% e 5% (fig.114).  

 
Fig. 128: Círculos Cromáticos das Cores Inerentes NCS S 3040-Y10R e 1005-Y30R 

Imagem do autor 

A figura anterior mostra a comparação no círculo cromático NCS entre o Amarelo NCS S 3040-

Y10R que tem 40% de Cromaticidade e o Branco NCS S 1005-Y30R que tem 05% de 

Cromaticidade, descrevendo a variação das Cores Percepcionadas relativamente às respectivas 

Cores Inerentes (CI).  

Constatamos que existe uma maior coincidência de valores de Matiz nas Cores Percepcionadas 

advindas da Cor Inerente com maior percentagem de Cromaticidade (na imagem da esquerda) e  

uma maior diversidade nos valores de Matiz nas Cores Percepcionadas advindas da Cor 

Inerente com menor percentagem de Cromaticidade (na imagem da direita).  

v) Relação da variação da Percentagem de Preto com a Temperatura de Cor 
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- Nas comparações efectuadas em superfícies sem brilho em interiores, existiu uma tendência 

geral para que sempre que a Percentagem de Preto na codificação NCS (blackness) variava, 

existia uma variação contrária da Temperatura de Cor: quanto maior fosse o valor da 

Percentagem de Preto da Cor Percepcionada (mais escura), menor seria o valor da Temperatura 

de Cor, sendo a inversa também verdadeira (fig.129). Existiu apenas uma comparação em que a 

Percentagem de Preto se manteve constante quando existiu variação da Temperatura de Cor, 

nunca contrariando no entanto a direcção da variação. 

  
Fig. 129: Elementos gráficos da Ficha de Análise da Variação de Cor nº27 

Imagem do autor. 

Na figura anterior podemos observar um exemplo de comparação das Cores Percepcionadas na 

superfície amarela NCS S 3040-Y10R com diferentes incidências de luz natural em que se 

verifica que a um decréscimo do valor da Temperatura de Cor correspondeu um aumento da 

respectiva Percentagem de Preto. 

vi) Relação da variação da Iluminância com a Percentagem de Preto 

- Em todas as medições efectuadas verificou-se que a Percentagem de Preto (blackness), 

correspondente ao primeiro grupo de dois algarismos da notação de cor NCS, variou 

inversamente com o valor da Iluminância medida sobre as superfícies com o Luxímetro: quando 

existiu menos intensidade de iluminação sobre as superfícies, a Percentagem de Preto da sua 
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percepção aumentou.  

Na figura 130 podemos observar um exemplo de comparação entre duas superfície pintadas 

com o Branco NCS S 1005-Y30R, em exterior, com diferentes incidências indirectas da luz 

solar, em que se verifica que a Percentagem de Preto na Cor Percepcionada varia em sentido 

contrário ao da Iluminância medida sobre as superfícies. 

 
Fig. 130: Elementos gráficos da Ficha de Análise da Variação de Cor nº26 

Imagem do autor. 

vii) Relação da variação da Percentagem de Preto com a Cromaticidade 

- Em todas as comparações efectuadas, com incidência directa ou com incidência indirecta da 

luz do sol, o sentido das variações da Percentagem de Preto e da Cromaticidade nunca foram 

opostas: quando existia uma variação na Percentagem de Preto, o valor da Cromaticidade 

registava a mesma tendência ou mantinha-se constante, nunca variando em sentido contrário. 

Resumo e discussão dos resultados 

- A mesma notação cromática com dois níveis de brilho significantemente diferentes e dois 

tipos de tintas com composições diferentes (acrílica e epóxi) resultou em duas notações 

diferentes da sua Cor Inerente (com variação apenas na dimensão da Matiz). Este resultado vem 

corroborar o obtido no grupo de medições nº 1 a 14, em que se observou variação semelhante: 
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as superfícies modificam a sua Cor Inerente ao possuírem níveis de brilho diferentes. 

- As Cores Percepcionadas foram na generalidade menos cromáticas que as respectivas Cores 

Inerentes, com uma excepção sem relevância, tal como explicado anteriormente. 

- A Cor Inerente mais cromática (40% na escala de Cromaticidade NCS) apresentou uma 

variação muito menor nos valores da  Matiz das Cores Percepcionadas do que as cores menos 

cromáticas (3 e 5% na escala de Cromaticidade NCS). Esta característica, já notada em 

observações anteriores, deve-se quanto a nós à capacidade do Branco actuar como "receptáculo 

de todas as cores" tal como afirmava Leonardo da Vinci, ou seja, de receber e transmitir com 

maior facilidade as cores reflectidas que sobre ela incidem provenientes da sua envolvente. 

- Nas medições em superfícies interiores sem brilho, verificou-se a existência de uma tendência 

para uma variação de sentido contrário, nas Cores Percepcionadas, entre os valores de 

Temperatura de Cor e os da Percentagem de Preto na codificação NCS.  

- Sempre que existiu uma menor intensidade de iluminação medida sobre as superfícies (menor 

valor de Iluminância), existiu uma percepção de cor mais escura (maior valor de Percentagem 

de Preto). 

- A variação dos valores da Percentagem de Preto e da Cromaticidade nunca foram de sentido 

diferente. 

A variação entre as cores percepcionadas do Branco com dois níveis de brilho é surpreendente, 

parecendo sempre que são cores completamente diferentes, quer na maior transformação da 

superfície brilhante ao longo do dia quer pela sua maior capacidade de transformação através do  

nosso movimento no espaço. 

6.2.4 Edifício do CENFIC: Fichas de Análise Cromática do nº 46 ao nº 72 

i) Objectivos da medição 

Pretendia-se obter dados relativos à variação das Cores Percepcionadas em superfícies em 

interior e em exterior, pintadas com a mesma notação de cor Vermelho (NCS S 3050-Y60R), 

bem como obter dados relativos à variação de diversas cores através de diferentes condições de 

iluminação, quer em interior quer em exterior. 
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ii) Caracterização sumária das circunstâncias da observação  

Os dados foram obtidos num dia de sol com céu limpo/pouco nublado, em interior e exterior, 

entre as 10h15 e as 15h30, com distâncias de observação exterior de 40m a 60m, e de 4m a 8m 

em interior, com a altura de observação de 1,5m relativamente ao solo e com valores de 

Iluminância muito diversos: entre 81.000 lux a 63.000 lux com incidência solar directa em 

superfícies verticais exteriores (30.000 lux com sol rasante à superfície), valores de 4.000 lux a 

12.000 lux nas superfícies em sombra em exteriores (o valor máximo corresponde a superfície 

em sombra mas voltada para a direcção do iluminante) E valores de 45 lux (em corredores 

interiores com iluminação artificial desligada) até 790 lux (para superfícies junto a janelas 

voltadas a Sul sem incidência directa). Foram observados valores de Temperatura de Cor entre 

5900 K (em exterior em sombra) a 3250 K (em interior). 

iii) Variação da Cor Inerente por desgaste 

O autor desta investigação foi também o autor do Estudo de Cor integrado no Projecto de 

Execução de Arquitectura e co-autor desse projecto, tendo oportunidade de pensar a cor como 

sua parte indissociável, relacionando-o com as escolhas de materiais e com as opções formais, 

funcionais e estéticas tomadas durante a sua elaboração.  

O conhecimento prévio das notações de cor e a sua relação, por vezes algo divergente, com as 

medições agora efectuadas obrigou a uma reflexão sobre um outro tipo de variação que não 

havíamos equacionado: a variação da Cor Inerente das superfícies por desgaste, quer devido à 

passagem do tempo, quer por sujidade, quer por reacção química com agentes externos às 

superfícies como a poluição ou a reacção aos raios UV. De facto nas medições efectuadas por 

Colorímetro directamente sobre as superfícies, registámos alterações significativas da cor 

dominante original aplicada em 2009, um Vermelho de média luminosidade e de médio 

cromatismo (NCS S 3050-Y60R), como podemos ver no Gráfico de Resumo apresentado na 

figura 131. Nesta figura  podemos observar a variação entre a Cor Inerente original, identificada 

com as letras CO, e as Cores Inerentes medidas agora sobre várias superfícies, em diversos 

alçados do edifício.  

No interior a cor alterou-se na maior parte das medições efectuadas para NCS S 3040-Y60R, 
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tendo também obtido leituras de NCS S 3040-Y50R. A maior variação que registámos foi nas 

superfícies exteriores, entre planos com maior ou menor exposição à radiação solar, mas 

também no mesmo plano, em superfícies com em que a cor não se encontrava uniforme, 

obtendo valores de NCS S 3040-Y60R e de NCS S 4030-Y60R .  

 
 

Fig. 131: Gráfico de Resumo da Variação da Cor Inerente NCS S 3050-Y60R 

Imagem do autor 

Destas observações inferimos que as alterações relativamente à cor original aplicada em 2009 

foram as seguintes : 

- Todas as alterações, quer em exterior quer em interior, igualaram o valor da Matiz original ou 

foram no sentido de uma aproximação ao Amarelo por perca de Vermelho. 

- Todas as alterações, quer em exterior quer em interior, foram no sentido de um decréscimo no 

cromatismo da cor e um aumento (ou igualdade num dos casos observados) na sua Percentagem 

de Preto.  

- As alterações mais significativas ocorreram no exterior, contribuindo para esse facto a 

exposição não homogénea das várias superfícies à intempérie e à radiação solar (UV) e ao facto 

da textura exterior ser bastante mais acentuada (reboco areado) do que a do interior (estuque). 

Concluindo, podemos afirmar de uma forma geral que a tendência do envelhecimento da cor 
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dominante do edifício é no sentido de se tornar mais escura, menos cromática e menos vermelha 

(mais amarela) do que na altura da sua aplicação há 2 anos. 

iv) Relação da variação da Cor Inerente com a Cor Percepcionada 

Da análise dos Gráficos de Resumo efectuados a partir das Fichas de Análise Cromática, onde 

obtivemos dados sobre a percepção da cor através da utilização do DISMECOR, podemos 

verificar as seguintes características: 

- Cromaticidade 

Nas medições efectuadas, nomeadamente as medições efectuadas sobre as superfícies pintadas 

de Vermelho (NCS S 3040-Y60R), de Amarelo (NCS S 1010-Y20R), no revestimento de pedra 

Moleanos (NCS S 3010-Y20R) e sobre chapa de aço inox (NCS S 3502-Y), nenhuma Cor 

Percepcionada obtida através do DISMECOR apresentou valores de Cromaticidade superiores à 

da notação da respectiva Cor Inerente obtida por Colorímetro sobre a superfície: as Cores 

Percepcionadas foram em geral menos cromáticas do que as respectivas Cores Inerentes. As 

excepções a esta regra constituíram 12% dos casos e nestes o valor de Cromaticidade manteve-

se, nunca diminuiu.   

 
Fig. 132: Gráfico de Resumo da Variação da Cor Inerente NCS S 3040-Y60R 

Imagem do autor 
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Na figura 132 observamos o Gráfico de Resumo da Variação da Cor Inerente NCS S 3040-

Y60R em que se podemos constatar no plano de cor NCS (à direita) a tendência para que as 

Cores Percepcionadas sejam menos cromáticas do que a respectiva Cor Inerente (CI). Neste 

gráfico foram ainda distinguidas as Cores Aparentes observadas em superfícies ao sol em 

interior (si), em superfícies em sombra em interior (sbi), em superfícies ao sol em exterior (se) e 

em superfícies em sombra em exterior (sbe). 

- Percentagem de Preto 

Em todas as medições efectuadas sobre as superfícies com incidência solar directa em interior e 

em exterior, nomeadamente pintadas de Vermelho (NCS S 3040-Y60R) e revestidas a pedra 

Moleanos (NCS S 3010-Y20R), nenhuma Cor Percepcionada através do DISMECOR obteve 

valores de Percentagem de Preto superiores aos da respectiva Cor Inerente da superfície: as 

Cores Percepcionadas com incidência solar directa foram sempre mais claras do que a 

respectiva Cor Inerente medida na superfície por Colorímetro. 

Fig. 133: Gráfico de Resumo da Variação da Cor Inerente NCS S 3010-Y20R 

Imagem do autor 

Na figura anterior observamos o Gráfico de Resumo das observações sobre revestimento de 

pedra Moleanos, onde podemos concluir que as suas Cores Percepcionadas foram sempre mais 
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claras do que a respectiva Cor Inerente98.  

Nas medições efectuadas sobre as superfícies em sombra (sem incidência solar directa), 

nomeadamente sobre superfícies as pintadas de Vermelho (NCS S 3040-Y60R) em interior e 

exterior, de Amarelo (NCS S 1010-Y20R) em interior (não existe em exteriores), nenhuma Cor 

Percepcionada através do DISMECOR obteve valores de Percentagem de Preto inferiores à da 

respectiva Cor Inerente medida na superfície por colorímetro: as Cores Percepcionadas em 

sombra foram sempre iguais ou mais escuras do que a sua Cor Inerente.  

As excepções a esta regra encontraram-se nas medições efectuadas sobre as superfícies em 

sombra (sem incidência solar directa) mas sem terem nível de brilho "mate", nomeadamente 

sobre o revestimento de pedra Moleanos (11 a 29% de brilho) e sobre a chapa de aço inox (60 a 

90% de brilho) em que o valor de Percentagem de Preto foi inferior à da notação da Cor 

Inerente da superfície.  

As Cores Percepcionadas em sombra sobre superfícies com nível de brilho superior a 10% 

obtiveram valores de amplitude de variação de Percentagem de Preto superior às superfícies 

com nível de brilho inferior a 10%. 

Nas medições efectuadas sobre as superfícies vermelhas (NCS S 3040-Y60R) em exterior e em 

interior, a amplitude maior em termos de valores de Percentagem de Preto (entre cores mais 

escuras e cores mais claras) observou-se no interior, obtendo para um mesmo espaço a notação 

NCS S 0505-Y80R (5% de Preto - blackness - e 5% de cromatismo) para a Cor Percepcionada 

na incidência directa do sol sobre uma parede adjacente a um vão e NCS S 6030-Y60R obtida 

na parede desse mesmo vão em contra-luz (60% de Preto - blackness - e 60% de cromatismo). 

- Matiz 

Nas medições efectuadas sobre as superfícies pintadas de Vermelho (NCS S 3040-Y60R) em 

interiores, a variação da Matiz nas Cores Percepcionadas foi muito menos acentuada do que a 

variação da Gradação da Cor (Percentagem de Preto e Cromaticidade) fixando-se entre os 

                                                
98 A medição da Cor Inerente foi apurada por média de leitura na superfície por Colorímetro, devido à sua textura, enquanto na 
leitura de Cor Aparente, efectuada pelo DISMECOR, foi percepcionada apenas uma cor geral devido ao fenómeno de mistura 
óptica. 
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valores de Y50R e Y80R - embora em ambos estes limites tenha existido apenas uma Cor 

Percepcionada. Mais de 85% das Cores Percepcionadas situou-se nas Matizes 60R e 70R do 

sistema NCS.  

Nas medições efectuadas sobre as superfícies pintadas de Amarelo (NCS S 1010-Y20R) em 

interiores (não foi medida esta cor em exteriores), a variação da Matiz nas Cores 

Percepcionadas foi pequena, distribuindo-se por um dois sectores apenas no círculo de cor NCS, 

entre a Matiz "G" e "G20Y" com grande predominância sobre um dos valores: 75% das 

observações encontraram-se sobre o plano cromático da Matiz "G". No entanto estes valores de 

Matiz encontram-se no círculo cromático distantes (praticamente a 90º) da Matiz da Cor 

Inerente obtida sobre a superfície (Y20R). Esta variação deve-se quanto a nós pela baixa 

percentagem de Cromaticidade da Cor Inerente (10%) que a faz ser mais sensível a alterações 

por reflexos de outras cores ou iluminantes artificiais, nomeadamente o do próprio DISMECOR 

(fig.134). 

 
Fig. 134: Gráfico de Resumo da Variação da Cor Inerente NCS S 1010-Y20R 

Imagem do autor 

Nas medições efectuadas sobre as superfícies com baixa percentagem de Cromaticidade da Cor 

Inerente (10%), nomeadamente as pintadas de Amarelo (NCS S 1010-Y20R) e revestidas a 

pedra Moleanos (NCS S 3010-Y20R), a variação da Matiz nas Cores Percepcionadas foi muito 
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reduzida entre elas, mas variando todas significativamente em relação à Matiz da Cor Inerente 

correspondente, medida na superfície por colorímetro. 

v) Coincidência de Codificação Interior/ Exterior 

Nas medições efectuadas sobre as superfícies vermelhas (3040-Y60R) em exteriores e 

interiores, existiu uma codificação relativa a uma Cor Percepcionada que foi observada tanto no 

interior como no exterior (NCS S 4030-Y60R), ambas em sombra.  

vi) Variação da Temperatura de Cor 

Nas medições efectuadas em interior, a Temperatura de Cor obtida através do 

Termocolorímetro teve uma variação muito maior do que nas medições realizadas em exterior. 

Atribuímos tal facto à maior possibilidade de existência de luz colorida reflectida por 

superfícies próximas no interior. 

vii) Relação da variação da Cromaticidade com a Matiz 

- Em todas as comparações efectuadas entre as superfícies pintadas de Vermelho (NCS S 3040-

Y60R) quando a percentagem de Cromaticidade aumenta ou mantém e o valor de Iluminância 

decresce, existe uma tendência generalizada para que a Matiz varie no sentido anti-horário. 

- Em todas as comparações efectuadas entre as superfícies pintadas de Vermelho (NCS S 3040-

Y60R) quando a percentagem de Cromaticidade decresce e o valor de Iluminância decresce ou 

mantém, existe uma tendência significativa para que a Matiz varie no sentido horário. 

viii) Relação da variação da Iluminância com a Percentagem de Preto 

Existiu uma tendência geral para o estabelecimento de uma relação constante na variação da 

Percentagem de Preto (blackness), correspondente ao primeiro grupo de dois algarismos da 

notação de cor NCS, e nos valores da Iluminância medida sobre as superfícies com o 

Luxímetro: quando existe menor valor de Iluminância, a Percentagem de Preto da Cor 

Percepcionada aumenta. Foi excepção um único caso em que o valor se manteve igual.  

Na figura 135 podemos observar um exemplo de análise da variação da Cor Percepcionada na 

mesma superfície a horas diferentes em que se constata a variação de sentido inverso entre os 

valores da Iluminância e os valores de Percentagem de Preto. 
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Fig. 135: Elementos gráficos da Ficha de Análise da Variação de Cor nº 30 

Imagem do autor. 

ix) Relação da variação da Percentagem de Preto com a Cromaticidade 

Em 87,5% das comparações efectuadas entre as superfícies pintadas de acabamento Mate, em 

interiores e exteriores, nomeadamente entre superfícies pintadas de Vermelho (NCS S 3040-

Y60R) e entre superfícies pintadas de Amarelo (NCS S 1010-Y20R) - não foi medida esta cor 

em exteriores - com incidência directa ou com incidência indirecta da luz do sol, o sentido das 

variações dos valores da Percentagem de Preto e da Cromaticidade nunca foram opostas: 

quando a Percentagem de Preto ou a Cromaticidade tinha tendência a subir ou descer, a outra 

registava a mesma tendência ou mantinha-se constante. Esta percentagem de constância sobre 

para 94% se descontarmos uma das excepções em que ela não ocorreu porque a medição foi 

feita para obter a comparação da Cor Percepcionada em superfícies com a mesma Cor Inerente 

mas iluminada com dois iluminantes de características diferentes: luz fluorescente e luz natural. 

x) Variação de Percentagem de Preto da Cor Percepcionada 

Todas as medições que observaram valores de variação de Percentagem de Preto da Cor 

Percepcionada superiores a 20% (de 20% a 35%) resultaram de comparações entre superfícies 

com incidência directa e indirecta da luz.  
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Na comparação entre diferentes ângulos de visão numa superfície polida - chapa de aço 

inoxidável (NCS S 3502-Y) - encontrámos a maior variação detectada nos valores de 

Percentagem de Preto para uma mesma superfície (aço inoxidável polido), à mesma hora, com 

os valores de Temperatura de Cor e Iluminância iguais: de 10% para 45% (fig.136). Note-se que 

esta variação se deve apenas à variação da posição do observador face à superfície e à direcção 

da iluminação.  

 
Fig. 136: Elementos gráficos da Ficha de Análise da Variação de Cor nº 40 

Imagem do autor. 

Na figura anterior observamos um exemplo de análise da variação da Cor Percepcionada na 

mesma superfície (aço inox polido) com ângulos diferentes de observação: todos os parâmetros 

analisados foram constantes nas duas situações excepto o valor da Percentagem de Preto na cor 

que registou uma variação enorme (35%). 

Resumo e discussão dos resultados 

- Conhecendo a codificação original da cor aplicada no edifício, concluímos que após 2 anos, 

existiu uma alteração (desgaste) na Cor Inerente das superfícies no sentido de se tornar mais 

escura, menos cromática e menos vermelha (mais amarela). 

- As cores percepcionadas mais claras corresponderam na generalidade a cores observadas em 
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incidência directa no exterior, mas a mais clara de todas (e também a mais escura) foi observada 

no interior em incidência directa numa parede. A razão para este facto foi atribuída à amplitude 

de claro/escuro no espaço interior e à impressão do contraste entre a cor correspondente à 

incidência directa solar e a cor das superfícies em sombra que a rodeiam. Neste caso específico 

a intensidade de iluminação variou entre 13.150 lux (ao sol) e 310 lux (na parede em contra-

luz). 

A capacidade de adaptação do olho humano à variação da intensidade luminosa da nossa 

envolvente é uma das suas características mais extraordinárias. Quantas vezes ficamos 

desiludidos pelo resultado das fotografias que produzimos, principalmente quando envolve 

situações de relação entre exterior e interior: quando conseguimos definição na paisagem que 

vemos através de uma janela, o interior da sala em que estamos resulta completamente na 

penumbra e se queremos algum recorte nas superfícies interiores, a paisagem que vemos através 

da janela fica branca, "queimada" com luz a mais. Mas aquilo que não conseguimos com 

sofisticados dispositivos tecnológicos conseguimos sem esforço no nosso dia a dia. Nas 

medições efectuadas observámos diferenças de intensidade luminosa num compartimento 

interior entre 13.150 lux numa parede com incidência directa do sol e 310 lux numa parede em 

contra-luz, ao mesmo tempo que conseguíamos ver a paisagem exterior com valores de 76.000 

lux. 

Existiu uma variação das cores inerentes aplicadas nas superfícies no tempo que decorreu desde 

a sua aplicação (envelhecimento), com especial relevância nas superfícies exteriores onde a 

Matiz se manteve ou se aproximou do Amarelo por perda de Vermelho e se detectou na 

generalidade uma perca de luminosidade e cromatismo relativamente à Cor Inerente original. 

As Cores Percepcionadas foram em geral menos cromáticas do que as respectivas Cores 

Inerentes (88%) ou de igual valor (12%), nunca mais cromáticas. 

As Cores Percepcionadas observadas com incidência solar directa foram sempre mais claras do 

que as respectivas Cores Inerentes. 

As Cores Percepcionadas em sombra foram em geral mais escuras do que a respectiva Cor 

Inerente. 
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As Cores Inerentes mais cromáticas apresentaram menor dispersão das respectivas Cores 

Percepcionadas nos valores da Matiz do que as Cores Inerentes menos cromáticas. 

Quando existe menos Iluminância medida sobre as superfícies, a Percentagem de Preto 

(blackness) da Cor Percepcionada aumenta na codificação NCS. 

A direcção de variação da Percentagem de Preto da cor e da Cromaticidade não foram na 

generalidade opostas: em 94% dos casos relevantes, quando um dos valores tinha tendência a 

subir ou descer, o outra registava a mesma tendência ou mantinha-se constante.  

A maior variação dos valores de Percentagem de Preto de uma mesma Cor Inerente registou-se 

numa superfície com acabamento de 60% a 89% de Brilho. 

6.2.5. Grês Porcelânico: Fichas de Análise Cromática do nº 73 ao nº 100 

i) Objectivos da medição 

Pretendia-se obter dados relativos à variação das Cores Percepcionadas em superfícies de grés 

porcelânico com a mesma Cor Inerente mas com diferentes acabamentos superficiais (textura e 

brilho) e em diferentes condições de iluminação natural (sol e sombra).  

ii) Caracterização sumária das circunstâncias da observação  

Foram sujeitas a análise peças de grés porcelânico da marca Revigrés, ref.ª Cromática, das cores 

Branco, Preto e Turquesa, com níveis de brilho diferentes (ref.ª Natural - semi-mate e ref.ª 

Polido - brilho) e com diferentes texturas no caso do Preto (ref.ª Natural e Polido - lisa e ref.ª 

Estruturado - muito texturado). Todas as peças analisadas têm todas as dimensões de 30cm x 

30cm. As medições foram efectuadas num dia de sol com céu limpo/pouco nublado, em 

exterior, entre as 12h05 e as 15h20, com distância de observação constante de 3m, com a altura 

de observação de 1,5m relativamente ao solo, com níveis de Iluminância entre 66.500 lx e 

51.000 lx para superfícies horizontais com incidência solar directa e entre valores de 12.050 lx e 

10.300 lx para superfícies horizontais em sombra, e com Temperaturas de Cor obtidas entre 

8450 k (em sombra) a 4600 k (ao sol). 
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iii) Variação da Cor Inerente 

Na medição da Cor Inerente efectuada directamente sobre a superfície com o Colorímetro 

verificámos que o mesmo material, com a mesma referência de cor, obteve diversos valores 

apenas por apresentar diferentes acabamentos: Natural, Polido e Estruturado. Foram os 

seguintes os valores obtidos para cada cor: 

• Branco 

Ref.ª Natural, Textura Lisa, 11% a 29% de Brilho:  NCS S 1005-Y60R 

Ref.ª Polido, Textura Lisa, 60% a 90% de Brilho:  NCS S 1005-Y30R 

• Turquesa 

Ref.ª Natural, Textura Lisa, 11% a 29% de Brilho:  NCS S 3030-B10G 

Ref.ª Polido, Textura Lisa, 60% a 90% de Brilho:  NCS S 3040-B10G 

•Preto 

Ref.ª Natural, Textura Lisa, 11% a 29% de Brilho:  NCS S 7502-B 

Ref.ª Polido, Textura Lisa, 60% a 90% de Brilho:  NCS S 8502-R 

Ref.ª Estruturado, Textura Lisa, 60% a 90% de Brilho:  NCS S 8000-N 

Podemos concluir através destes resultados que os diferentes acabamentos das peças analisadas 

(que têm a mesma composição, ou seja, são constituídas da mesma matéria) produzem sempre 

valores de Cor Inerente diferente. Não estamos neste caso a referir diferenças na aparência 

sensorial das superfícies, mas sim diferenças na Cor Inerente, medida na superfície com um 

instrumento de medição autónomo das condições de observação e iluminação. 

A variação do nível de brilho tem uma relação directa com a variação da Cromaticidade e da 

Percentagem de Preto da Cor Inerente: quando o nível de brilho sofre um incremento, não 

existiu nenhuma cor analisada que tivesse uma variação com direcção contrária nos valores da 

Cromaticidade e da Percentagem de Preto nas notações NCS. Ou seja, a uma superfície que 

incrementasse o seu índice de brilho corresponderam valores de Cromaticidade e da 

Percentagem de Preto iguais ou superiores na leitura da  sua Cor Inerente (fig.137). 
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Fig. 137: Elementos gráficos da Ficha de Análise da Variação de Cor nº 50 

Imagem do autor. 

Na figura anterior observamos um exemplo de registo da variação da Cor Inerente de acordo 

com diferentes níveis de brilho: quando o brilho aumenta a Cor Inerente apresenta percentagens 

de Cromaticidade superiores (de 30% para 40%), mantendo neste caso os valores de 

Percentagem de Preto e o valor da Matiz. 

iv) Relação da variação da Cor Inerente com a Cor Percepcionada 

Da análise dos Gráficos de Resumo efectuados a partir das Fichas de Análise Cromática, onde 

obtivemos dados sobre a percepção da cor através da utilização do DISMECOR, podemos 

verificar as seguintes características: 

- Percentagem de Preto  

Entre as cores analisadas constatámos que a amplitude de variação da Percentagem de Preto nas 

Cores Percepcionadas foi tanto maior quanto mais escura era a  respectiva Cor Inerente:  

• Branco - variação de 3% a 15% em superfície semi-mate e de 3% a 25% em superfície com 

brilho;  

• Turquesa -  obteve valores de 5% a 30% em ambas as superfícies, semi-mate e com brilho; 

• Preto - obteve valores de 10 a 75% em superfície semi-mate e de 5% a 85% em superfície com 
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brilho. 

As Cores Percepcionadas foram em geral mais claras do que as respectivas Cores Inerentes, 

apenas se registando dois casos (7% dos registos) em que obtivemos um valor superior e ambos 

em superfícies de cor Branco: numa análise de superfície semi-mate em sombra e numa análise 

de superfície com brilho com reflexo. As cores Turquesa e Preto, mais escuras e cromáticas,  

nunca apresentaram valores de Percentagem de Preto superiores aos da respectiva Cor Inerente 

(fig. 138). 

 

 
Fig. 138: Gráficos de Resumo da Variação das Cores Inerentes NCS S 3030-B10G e NCS S 7502-B. 

Imagens do autor 

Na figura anterior podemos observar os Gráficos de Resumo da Variação das Cores 

Inerentes/Cores Percepcionadas Turquesa e Preto e da sua relação com as respectivas cores 

inerentes (CI). Percebemos através da imagem que não existem Cores Percepcionadas mais 

escuras que as respectivas Cores Inerentes, e observando os círculos cromáticos, que a dispersão 
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das Cores Percepcionadas relativas à Cor Inerente mais cromática (Turquesa) é muito menor do 

que na cor mais acromática (Preto). 

- Cromaticidade 

As superfícies analisadas de referência de cor Branco e Preto encontram-se no modelo 

tridimensional NCS junto ao eixo acromático com percentagens de Cromaticidade na sua Cor 

Inerente de 5% e de  0% a 2% respectivamente. Estas não apresentaram variações de 

cromatismo relevantes relativamente às Cores Percepcionadas (não excederam 5% de variação 

no seu valor de Cromaticidade). Pelo contrário, a única cor com alguma expressão cromática, o 

Turquesa NCS S 3030-B10G, com 30% de Cromaticidade na leitura da sua Cor Inerente, 

atingiu 15% de variação na leitura da Cor Percepcionada em relação a esse valor. Podemos 

dizer que quanto mais cromática foi a cor analisada, maior foi a sua variação neste parâmetro, 

como também podemos ver na figura 138. 

- Matiz 

Existiu consistentemente uma variação nos valores da Matiz entre os valores das Cores 

Inerentes e os das respectivas Cores Percepcionadas, excepto num dos casos observados (<5% 

do total). As cores mais acromáticas, de referência Branco e Preto, registaram uma grande 

divergência de valores no círculo cromático (dimensão da Matiz) quer nas superfícies semi-

mate (11% a 19% de brilho) quer nas superfícies com brilho (60% a 89%  de brilho), enquanto 

que a cor com maior cromatismo (de referência Turquesa) registou um grande agrupamento de 

resultados neste mesmo parâmetro (fig.139). 

 
Fig. 139: Gráficos de Resumo da Variação das Cores Inerentes com as referências Turquesa, Branco e Preto 

Imagens do autor 
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A figura anterior mostra os Círculos Cromáticos dos Gráficos de Resumo efectuados para as 3 

cores analisadas, todas com o mesmo nível de brilho (11% a 19% - Semi-Mate) e com a mesma 

textura (lisa), constatando que as Cores Inerentes mais acromáticas (referências Branco e Preto) 

produzem uma maior divergência de valores de Matiz das suas Cores Percepcionadas, ao 

contrário da cor mais cromática que apresenta uma aglomeração de resultados. 

v) Relação da variação da Textura com a Cor Percepcionada 

Analisámos uma mesma referência de cor (Preto) em iguais circunstâncias de observação, com 

igual nível de brilho (11% a 19% - Semi-Mate) mas apresentando dois níveis diferentes de 

textura da sua superfície (referências Natural e Estruturado). Esta comparação é descrita na 

figura 140. 

 

 
Fig. 140: Gráficos de Resumo da Variação da referência Preto de textura Lisa e Muito Texturada.  

Imagens do autor 

Concluímos que as Cores Percepcionadas da superfície mais texturada apresentaram sempre 

valores maiores de Percentagens de Preto (mais escuras) do que a menos texturada: a superfície 
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de grau de textura Lisa e nível de brilho Semi-Mate obteve valores entre 10% (superfície ao sol) 

e 40% (superfície em sombra) e a superfície de grau de textura Muito Texturada (alteração de 2 

a 5mm na superfície) e nível de brilho Semi-Mate obteve valores entre 45% (superfície ao sol) e 

65% (superfície em sombra). Observámos também que a amplitude da variação da Cor 

Percepcionada, tanto nos seus valores de Percentagem de Preto  como nos seus valores da 

Matiz, é maior na superfície lisa do que na mais texturada. A figura anterior permite-nos 

observar que as Cores Percepcionadas da superfície mais texturada (gráfico de baixo) são mais 

escuras do que as da superfície lisa (gráfico de cima) e encontram-se mais agrupadas tanto na 

escala da Percentagem de Preto (ao longo do eixo vertical) como na da Matiz (no círculo 

cromático). 

vi) Relação da variação do Brilho com a Cor Percepcionada 

A variação mais significativa encontrada nas comparações entre superfícies com a mesma cor 

mas com diferentes níveis de brilho foi no parâmetro da Percentagem de Preto: a Percentagem 

de Preto tem em geral uma variação muito maior nas superfícies com maior índice de brilho 

(fig.141).  

 
Fig. 141: Gráficos de Resumo da Variação das referências Preto Natural e Preto Polido.  

Imagens do autor 

Na figura anterior observamos à esquerda o Gráfico de Resumo da referência Preto com nível 

de brilho Semi-Mate (de 11 a 29% de brilho) e à direita a mesma referência de cor mas com 

acabamento Brilho (60% a 89% de brilho) onde se pode verificar que a variação da 

Percentagem de Preto, observado no eixo vertical do plano de cor, é maior nas superfícies com 

superior nível de brilho. Dentro do conjunto das variações dos valores da Percentagem de Preto 

da Cor Percepcionada sobre superfícies com brilho constatámos que a sua variação foi maior 
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quando essa superfície se encontra à sombra, sendo nessas circunstâncias o reflexo da 

envolvente mais definido. Observámos ainda que quanto mais escura foi a Cor Inerente 

analisada, maior amplitude existiu no parâmetro da variação da Percentagem de Preto: a 

referência Branco variou apenas entre 3% e 15% (semi-mate) e 3% a 25% (brilho), a referência 

Turquesa entre 5% e 30% (semi-mate e brilho) e a referência Preto entre 10% e 40% (semi-

mate) e 5% a 75% (brilho).  

Relativamente às conclusões da variação de resultados do parâmetro da Cromaticidade entre 

superfícies da mesma cor mas com diferentes níveis de brilho há a registar que na análise 

efectuada para este fim, com a referência de cor Turquesa, a variação dos valores de 

Cromaticidade da superfície semi-mate (11% a 19% de brilho) foi em geral mais acentuado do 

que na superfície com brilho (60% a 89%  de brilho).  

vii) Relação da variação da Iluminância com a Temperatura de Cor 

Os dados obtidos nas Fichas de Análise Cromática e analisados através de gráficos elaborados 

para esse fim, do qual se apresenta como exemplo o da figura 142, permitem constatar que 

sempre que o valor de Iluminância aumentou, a Temperatura de Cor diminuiu ou manteve-se 

igual, nunca variando no mesmo sentido, para qualquer cor analisada.  

 

Fig. 142: Elementos da Ficha de Análise da Variação de Cor nº 61 

Imagem do autor. 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  277 

Quando a variação do valor da Iluminância é de amplitude apreciável (de superfície em sombra 

para superfície ao sol, por exemplo) a Temperatura de Cor varia em sentido contrário, para 

qualquer cor analisada. Os valores de Temperatura de Cor mais elevados registaram-se sempre 

sobre superfícies em sombra.  

Na figura anterior podemos observar um gráfico referente à análise da variação da Cor 

Percepcionada de uma peça de Grês Porcelânico de referência Cromática Turquesa com 

acabamento Semi-Mate de textura Lisa, ordenado por valor de Iluminância. Dele podemos 

extrair a conclusão que para uma variação de incremento do valor da Iluminância (a Amarelo), 

a Temperatura de Cor (a Azul) varia em sentido contrário ou mantém o mesmo valor, nunca 

variando no mesmo sentido. 

viii) Relação da variação da Iluminância com a Percentagem de Preto 

- Existiram apenas diferenças de Iluminância significativas na comparação entre superfícies 

com incidência solar directa e em sombra, tendo-se registado nesse caso uma tendência de 

variação oposta entre este parâmetro e a Percentagem de Preto na escala NCS: a um decréscimo 

do valor da Iluminância corresponde uma maior Percentagem de Preto na percepção da cor 

(fig.143).  

 

Fig. 143: Elementos da Ficha de Análise da Variação de Cor nº 53 

Imagem do autor. 
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O gráfico apresentado na figura anterior representa a análise da variação da Cor Aparente de 

uma peça de Grês Porcelânico de referência Cromática Turquesa Natural com acabamento 

Semi-Mate de textura Lisa, observado ao sol e em sombra. Constatamos que a Percentagem de 

Preto aumenta com a diminuição do valor da Iluminância.  

Com excepção da referência Branco, nenhuma Cor Percepcionada em sombra e ao sol obteve 

valores de Percentagem de Preto superiores ao das respectiva Cor Inerente: as Cores 

Percepcionadas foram em geral mais claras do que as respectivas Cores Inerentes. 

ix) Relação da variação da Iluminância com a Cromaticidade 

Nas maiores variações dos valores de Iluminância (entre superfícies em sombra e ao sol) é nos 

parâmetros da Percentagem de Preto e da Matiz que se verificam as diferenças nas Cores 

Percepcionadas, nunca no valor de Cromaticidade, ou seja: na comparação entre superfícies em 

sombra e ao sol a diferença na percepção da cor acontece pela variação da Percentagem de 

Preto e da Matiz. Podemos constatar esta afirmação no gráfico apresentado na figura 143. 

Resumo e discussão dos resultados 

- Os valores obtidos permitem constatar que existem sempre diferenças na Cor Inerente das 

superfícies quando estas apresentam diversos acabamentos na sua superfície, quer de textura 

quer de brilho. Estas variações produziram-se nas três dimensões da cor, nas várias amostras 

analisadas: variação de Matiz na cor mais clara (Branco), variação de Cromaticidade na cor 

intermédia (Turquesa) e variação de Percentagem de Preto na cor mais escura (Preto). A 

constante extraída das observações efectuadas é que quando o nível de brilho aumenta a 

variação dos valores de Cromaticidade e da Percentagem de Preto na notação NCS nunca é de 

sentido contrário, ou seja  a Cor Inerente é de igual ou maior Cromaticidade e possui igual ou 

maior Percentagem de Preto (blackness). 

- Na generalidade (93% dos registos) existiu uma tendência para que as Cores Percepcionadas 

fossem mais claras do que as respectivas Cores Inerentes, com excepção apenas para o Branco, 

o que atribuímos à sua elevada luminosidade inerente. 

- Os registos efectuados permitem constatar que a amplitude de variação da Percentagem de 

Preto nas Cores Percepcionadas foi tanto maior quanto mais escura era a respectiva Cor 
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Inerente.  

- Quanto mais cromática foi a Cor Inerente analisada, maior a amplitude de variação nos valores 

de Cromaticidade das respectivas Cores Percepcionadas. 

- Existe uma tendência relevante para que as Cores Percepcionadas registem sempre uma 

variação de Matiz relativamente às respectivas Cores Inerentes, embora não exista uma 

constante na variação (horária ou anti-horária) no círculo cromático. 

- Quanto mais cromática foi a Cor Inerente analisada menor a dispersão na dimensão da Matiz 

das suas respectivas Cores Percepcionadas. 

- Os resultados relativos à variação de Cores Percepcionadas sobre superfícies da mesma cor e 

mesmo nível de brilho mas com diversos níveis de textura permitem concluir que  as Cores 

Percepcionadas da superfície mais texturada apresentaram aparências mais escuras e  

amplitudes de variação de Percentagem de Preto e de Matiz menores. 

- Os resultados relativos à variação de cores percepcionadas sobre superfícies da mesma cor e 

mesma textura mas com diferentes níveis de brilho permitem concluir que a Percentagem de 

Preto tem em geral uma variação muito maior nas superfícies com maior índice de brilho, e 

dentro destas as que apresentaram valores maiores foram as que foram analisadas em sombra.  

- As superfícies com brilho ao sol têm uma amplitude menor de Percentagem de Preto do que as 

mesmas superfícies em sombra, sendo nestas reconhecido com maior definição o reflexo dos 

objectos da envolvente. 

- A amplitude da Percentagem de Preto das Cores Percepcionadas foi tanto maior quanto mais 

escura foi a respectiva Cor Inerente. 

- Na variação de Cores Percepcionadas para a mesma superfície, com a mesma cor, brilho e 

textura mas colocada ao sol e à sombra observámos que:  a Temperatura de Cor é maior quando 

o valor de Iluminância é menor, para uma observação em horas idênticas, sendo os valores mais 

elevados medidos sobre superfícies em sombra; o valor da Percentagem de Preto variou em 

sentido contrário da Iluminância, e finalmente a variação da Cor Percepcionada ao sol e em 

sombra verificou-se nos parâmetros da Percentagem de Preto e da Matiz e nunca no valor da 

Cromaticidade. 
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6.2.6 Bairro de Chelas: Fichas de Análise Cromática do nº 101 ao nº 145 

i) Objectivos da medição 

Pretendia-se obter dados relativos à variação das Cores Percepcionadas em superfícies de 

reboco pintado a diferentes distâncias e em diferentes condições de iluminação (sol e sombra) .  

Após a elaboração dos Gráficos de Resumo e das Fichas de Análise de Variação da Cor, 

baseadas nas Fichas de Análise Cromática, entendemos também explorar a variação da Cor 

Percepcionada em horas diferentes do dia sobre as mesmas superfícies e ainda a variação da Cor 

Percepcionada entre superfícies idênticas com sombra própria e sombra projectada. 

ii) Caracterização sumária das circunstâncias da observação  

Foram sujeitos a análise os Lotes 1, 15 e 17 do Bairro das Amendoeiras/Olival em Chelas, 

pertencentes  do IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana e os Lotes 40, 41 e 42 

pertencente ao IASFA - Instituto de Apoio Social das Forças Armadas, na Avenida Doutor 

Augusto de Castro. Estes edifícios foram objecto de um Estudo de Cor desenvolvido em 

projecto de investigação na FAUTL em equipa que o autor integrou. As tintas aplicadas são de 

acabamento mate. Os dados foram obtidos num dia de sol com céu limpo/pouco nublado, em 

exterior, entre as 10h35 e as 15h50, com distância de observação variando entre 7m e 140m, 

com a altura de observação de 1,5m relativamente ao solo, com níveis de Iluminância medida 

nas superfícies entre 74.000 lux, para superfícies verticais com exposição solar directa e 5.100 

lux para superfícies verticais em sombra, e com Temperaturas de Cor obtidas entre 4350 k (em 

sombra) a 5800 k (ao sol). 

iii) Relação da variação da Cor Inerente com a Cor Percepcionada 

Da análise dos Gráficos de Resumo efectuados a partir das Fichas de Análise Cromática já 

referidas, onde obtivemos dados sobre a percepção da cor através da utilização do DISMECOR, 

podemos verificar as seguintes características: 

- Percentagem de Preto 

Em todas as medições efectuadas, incluindo as superfícies com incidência solar indirecta 

(sombra), nenhuma Cor Percepcionada apresentou maior Percentagem de Preto (blackness) do 



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  281 

que a da respectiva Cor Inerente medida na superfície por Colorímetro: as Cores 

Percepcionadas foram mais claras ou de igual valor de Percentagem de Preto relativamente às 

suas respectivas Cores Inerentes. As Cores Percepcionadas foram mais claras em 77% dos 

resultados, apresentando em  23% dos resultados igual valor de Percentagem de Preto. Destas, 

só uma não corresponde a dados obtidos sobre superfícies em sombra (registo nº 140), sendo 

um caso muito especial em que a incidência solar se faz num ângulo muito reduzido, quase 

rasante (15º). Ou seja, se nos debruçarmos sobre superfícies com incidência solar directa, a 

excepção à regra de que as Cores Percepcionadas são sempre mais claras do que as respectivas 

Cores Inerentes passa a ser de 2%. Podemos dizer então que as Cores Percepcionadas nas 

superfícies com incidência solar directa são na generalidade mais claras (apresentam menor 

Percentagem de Preto na notação NCS) do que as respectivas Cores Inerentes. 

 
Fig. 144: Elementos dos Gráficos de Resumo da variação das Cores Inerentes NCS S 2010-B e NCS S 2030-Y20R 

Imagens do autor 

Na figura anterior podemos observar uma comparação entre as Cores Inerentes (CI) com as 

codificações NCS S 2010-B (à esquerda) e NCS S 2030-Y20R (à direita) e as suas Cores 

Percepcionadas, representadas nos planos de cor NCS. Neste gráfico foram ainda distinguidas 

as Cores Percepcionadas observadas em superfícies ao sol em exterior (se) e em superfícies em 

sombra em exterior (sbe). Podemos constatar que a Cor Inerente que apresenta uma 
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percentagem de Cromaticidade menor (10% - gráfico da esquerda) apresentou Cores 

Percepcionadas mais cromáticas do que ela, enquanto que a Cor Inerente que apresenta uma 

percentagem de Cromaticidade maior (30% - gráfico da direita) apresentou Cores 

Percepcionadas menos ou igualmente cromáticas do que a respectiva Cor Inerente. 

- Cromaticidade 

De uma forma geral as Cores Percepcionadas apresentaram valores de Cromaticidade inferiores 

aos das respectivas Cores Inerentes (em 77% dos resultados). As excepções a esta regra 

verificaram-se nas Cores Inerentes com valores de Cromaticidade inferiores a 10%, 

nomeadamente nas quase acromáticas, com apenas com 2% de Cromaticidade (NCS S 4502-Y 

e NCS S 0502-Y) e na Cor Inerente com 10% de Cromaticidade (NCS S 2010-B) como 

podemos como observar na figura 144. 

- Matiz 

Uma vez que as medições efectuadas se realizaram sobre superfícies com as mesmas 

características de matéria e de acabamento podemos extrair algumas conclusões sobre a 

variação da Matiz nas várias cores observadas. Na figura 145 apresentam-se os círculos 

cromáticos do sistema NCS em que estão representados os resumos das medições de Cor 

Inerente (CI) e respectivas Cores Percepcionadas referentes às notações NCS S 4502-Y (à 

esquerda) e NCS S 2030-Y20R (à direita).  

Neste gráfico foram ainda distinguidas as Cores Percepcionadas observadas em superfícies ao 

sol em exterior (se) e em superfícies em sombra em exterior (sbe). Quando existe 2x a anteceder 

as referidas expressões, significa que esse resultado foi obtido duas vezes. A figura representa, 

portanto, os registos obtidos na leitura das Cores Percepcionadas referentes a duas Cores 

Inerentes com diferenças significativas no seu valor de Cromaticidade (2% e 30%, 

respectivamente).  

Esta comparação ilustra a tendência registada no sentido das Cores Inerentes mais cromáticas 

apresentarem menor dispersão das respectivas Cores Percepcionadas sobre a dimensão da Matiz 

do que as Cores Inerentes menos cromáticas. 
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Fig. 145: Elementos dos Gráficos de Resumo das Cores Inerentes NCS S 4502-Y e NCS S 2030-Y20R 

Imagens do autor 

Podemos verificar que a Cor Inerente NCS S 4502-Y (com 2% de cromatismo) tem uma 

enorme dispersão de Cores Percepcionadas na dimensão da Matiz, ao contrário da cor NCS S 

2030-Y20R (com 30% de cromatismo) que reúne as suas Cores Percepcionadas em apenas 4 

sectores do círculo cromático NCS. 

A única excepção a esta regra ocorreu na análise do Azul NCS S 2010-B, que correspondeu a  

7% dos casos, provavelmente ditado pela reduzida quantidade de amostras ou pelo 

comportamento diferenciado das cores frias - hipótese a testar em estudos subsequentes. 

iv) Relação da variação da Temperatura de Cor com a Iluminância 

Existiram duas constantes na variação da Temperatura de Cor nos resultados obtidos: o aumento 

do valor da Temperatura de Cor ao longo do dia (das 10:35 às 14:53) e o aumento da 

Temperatura de Cor em superfícies em sombra, face às mesmas superfícies com incidência 

directa do sol.  

Em ambos os casos existiu uma tendência para que o valor da Iluminância variasse em sentido 

oposto em relação aos valores da temperatura de Cor.  

Na figura 146 podemos observar uma comparação da variação da Temperatura de Cor tomada 
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na mesma superfície em horas diferentes do dia (às 10h35 e às 14h53), sempre com incidência 

directa do sol, em que se constatou um incremento do seu valor de 4350 K para 5800 K 

acompanhado por um decréscimo dos respectivos valores da Iluminância de 73000 lx para 9500 

lx. 

 
Fig. 146: Elementos da Ficha de Análise da Variação de Cor nº 63 

Imagem do autor. 

Com os elementos gráficos da figura 147 podemos exemplificar a tendência observada 

relativamente ao aumento da Temperatura de Cor em superfícies em sombra, relativamente às 

mesmas superfícies com incidência solar directa.  

A Cor Percepcionada sobre a superfície pintada com a Cor Inerente NCS S 1515-Y30R com 

incidência directa do sol obteve um valor de Temperatura de Cor de 4600 K com um valor de 

Iluminância de 60 400 lx, enquanto que sobre a mesma superfície, à mesma hora, mas em 

sombra, obteve um valor de 5150 K com um valor de Iluminância de 15 000 lx.  

À tendência de incremento da Temperatura de Cor associou-se um decréscimo dos valores da 

Iluminância. Existiram duas excepções (variação entre os registos 115/116 e 129/128), que se 

podem provavelmente atribuir ao facto das medições serem efectuadas em superfícies 

ortogonais entre si, e logo dirigidas a quadrantes geográficos com características distintas.  



A COR COMO FORMA DO ESPAÇO DEFINIDA NO TEMPO 

PRINCÍPIOS ESTÉTICOS E METODOLÓGICOS PARA O ESTUDO E APLICAÇÃO DA COR NA ARQUITECTURA E NAS ARTES 

 
 

 

JOÃO NUNO PERNÃO • FACULDADE DE ARQUITECTURA • UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA• PÁGINA  285 

 
Fig. 147: Elementos da Ficha de Análise da Variação de Cor nº 68. Imagem do autor. 

v) Relação da variação da Cromaticidade com a Matiz 

Nas situações de comparação entre superfícies com incidência solar directa e indirecta (sombra) 

existiu uma constante na relação entre os valores de Cromaticidade e a variação da Matiz: 

sempre que existiu um aumento de Cromaticidade observou-se um movimento no sentido anti-

horário da Matiz no círculo cromático NCS. Registámos também uma outra tendência (com 

uma excepção correspondente a 12,5% dos resultados): quando o valor de Cromaticidade se 

manteve, existiu um movimento no sentido horário da Matiz no círculo cromático NCS 

(fig.148).  

 
Fig. 148: Elementos gráficos das Fichas de Análise de Variação de Cor nº 65 e nº 66. Imagens do autor. 
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Nas restantes situações de comparação não encontrámos qualquer constante entre os casos 

observados. 

Na figura anterior podemos observar uma comparação entre os registos das Fichas de Análise 

Cromática nº121 e nº122 (à esquerda) e entre os registos nº123 e nº124 (à direita). Esta 

comparação pretende estabelecer constantes relativamente à comparação das Cores 

Percepcionadas em superfícies com a mesma Cor Inerente mas observadas com incidência 

directa da luz solar e em sombra.  

Pudemos constatar na imagem da esquerda que a variação dos valores da Cromaticidade (de 5% 

para 15%) foi acompanhada por uma variação dos valores da Matiz esquematizada no gráfico 

de síntese do círculo cromático NCS (de Y30R para G80Y): um aumento dos valores de 

Cromaticidade correspondeu a um movimento no sentido anti-horário dos valores da Matiz.  

Na imagem da direita observamos que a um mesmo valor de Cromaticidade correspondeu a 

uma variação dos valores da Matiz em sentido horário (de Y80R para R).  

vi) Variação da Cor Percepcionada com a distância 

Para a análise à variação da cor com a distância de observação comparámos medições em 

superfícies ao sol a 140m, 40m e 7m e em superfícies em sombra a 35/40m e 10/12m. A única 

tendência assinalável foi quanto à variação da Percentagem de Preto com a distância: o seu 

valor foi sempre inferior ou igual nas observações mais próximas, relativamente às mais 

distantes.  

Os dados recolhidos indicam que as cores percepcionadas a maior distância não são mais claras 

mas têm uma percepção de igual ou maior quantidade de Preto misturado na cor, tendendo por 

isso a ser mais acinzentadas. Ao contrário, as cores com a proximidade tendem a ser mais 

claras, com igual ou maior Percentagem de Preto (fig.149). Nesta figura podemos observar uma 

comparação dos valores das Cores Percepcionadas referentes à Cor Inerente NCS S 4502-Y 

obtidas pelo DISMECOR a três distâncias diferentes da superfície analisada (140m, 40m e 7m). 

Verificámos neste caso que a Percentagem de Preto na Cor Percepcionada aumenta com a 

distância, enquanto o valor de Cromaticidade mantém (de 7m para 40m) ou reduz um pouco, de 

5% para 2% (de 40m para 140m). 
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Fig. 149: Elementos gráficos da Ficha de Análise de Variação de Cor nº77 

Imagem do autor 

Nas comparações efectuadas entre superfícies em sombra não existiu alteração do valor de 

Percentagem de Preto, apenas de Cromaticidade e Matiz.   

Dada a pouca quantidade de constantes apuradas entendemos que seriam necessários mais 

dados para tirar conclusões mais seguras relativas a este importante tipo de variação. 

vii) Variação da Cor Percepcionada com o tempo 

Nas análises da variação da Cor Percepcionada em horas diferentes sobre a mesma superfície, 

com a mesma Cor Inerente, obtivemos variações de Iluminância muito grandes, com a 

Temperatura de Cor a variar sempre em sentido contrário, ou seja, à medida que as superfícies 

iam recebendo menos luz o valor da Temperatura de Cor ia subindo (as medições foram 

executadas das 10h35 às 15h). Esta alteração de condições de observação resultou sempre num 

aumento ou igualdade de valores de Cromaticidade e de Percentagem de Preto nas Cores 

Percepcionadas relativas às Cores Inerentes mais cromáticas observadas (NCS S 1515-Y20R 

com 15% de Cromaticidade e NCS S 2030-Y20R com 30% de Cromaticidade) e um aumento 

do valor de Cromaticidade e decréscimo dos valores de Percentagem de Preto no caso das Cores 
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Inerentes menos cromáticas observadas ( NCS S 4502-Y com 2% de Cromaticidade). Ou seja, 

as Cores Inerentes mais cromáticas registaram no lapso de tempo observado (entre o princípio 

da manhã e o princípio da tarde) uma variação no sentido das suas Cores Percepcionadas serem 

sempre mais ou igualmente cromáticas e mais escuras, nunca se tornando ao longo do tempo da 

observação nem mais claras nem menos cromáticas.  

Existiu sempre variação na dimensão da Matiz entre todas as superfícies observadas a horas 

diferentes. Esta variação no caso das cores quentes (NCS S 1515-Y20R e NCS S 2030-Y20R) 

aproximou-as sempre mais do Vermelho. 

viii) Variação da Cor Percepcionada em superfícies ao sol e em sombra 

Na análise da variação da Cor Percepcionada em superfícies ao sol e em sombra, à mesma hora, 

obtivemos uma tendência quase generalizada para que existisse sempre variação na Matiz 

(apenas em 12,5% dos casos se manteve). Existiu também uma tendência, para que os valores 

de Cromaticidade e de Percentagem de Preto da cor, do sol para a sombra, se mantivessem ou 

variassem em sentido contrário ao da Iluminância medida sobre as superfícies, ou seja, as Cores 

Percepcionadas em sombra nunca foram mais claras nem menos cromáticas do que as 

observadas com incidência directa do sol.  

Tentámos também obter informação quanto à variação entre superfícies com a mesma cor e 

condições de observação, mas com sombras próprias e projectadas. O resultado obtido foi que 

existe sempre alteração da Matiz entre as duas sombras, e que embora o valor da Percentagem 

de Preto não tenha variado, o valor da Cromaticidade foi igual ou menor na sombra projectada. 

ix) Relação entre a Variação da Iluminância e da Percentagem de Preto da Cor 

Nas análise de variação das Cores Percepcionadas com diferenças significativas de valores de 

Iluminância (correspondentes a superfícies com incidência solar directa e em sombra) 

verificámos que existe uma tendência (75% dos casos) para que a Percentagem de Preto 

(blackness - correspondente ao primeiro grupo de dois algarismos da notação de cor NCS) varie 

inversamente com o valor da Iluminância medida sobre as superfícies com o Luxímetro: quando 

existe uma diminuição do valor deste parâmetro, a Percentagem de Preto da sua percepção 

aumenta. Nos restantes 25% dos casos o valor de Percentagem de Preto manteve-se, nunca 
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existindo uma variação no mesmo sentido relativamente ao valor da Iluminância. Nas figuras 

133 e 134 podemos constatar esta constância: quando o gráfico correspondente à Iluminância (a 

Amarelo) varia num sentido o gráfico correspondente à Percentagem de Preto (a Preto) varia no 

outro sentido. 

x) Relação entre a Variação da Iluminância e da Cromaticidade 

Nas comparações efectuadas entre leituras de Cor Percepcionada com variação dos valores de 

Iluminância existiu uma tendência quase generalizada (92% dos casos) para que os valores da 

Cromaticidade nunca acompanhassem o seu sentido da variação. Em 46% dos casos o sentido 

da variação dos valores da Cromaticidade da Cor Percepcionada foi contrário aos da 

Iluminância e em 46% dos casos manteve-se de igual valor. Nas figuras 133 e 134 podemos 

observar exemplos de ambas as tendências da ocorrência desta tendência. A única excepção a 

esta regra, em que o valor do Cromaticidade da Cor Percepcionada variou no mesmo sentido 

dos valores da Iluminância, esta variação foi apenas de 5% (comparação entre os as Fichas de 

Análise Cromática 101 e 105). 

Resumo e discussão dos resultados 

- As Cores Percepcionadas nunca foram entendidas mais escuras do que as respectivas Cores 

Inerentes, mesmo quando estas foram observadas em sombra. Quando as superfícies foram 

observadas com incidência solar directa, em 98% dos casos as Cores Percepcionadas foram 

mais claras do que as respectivas Cores Inerentes. 

- As Cores Percepcionadas são menos cromáticas do que as respectivas Cores Inerentes sempre 

que estas apresentaram um valor de Cromaticidade superior a 10%. Para valores inferiores o 

valor de Cromaticidade das cores percepcionadas foi igual ou superior ao das respectivas Cores 

Inerentes, nunca inferior. 

- As Cores Inerentes mais cromáticas dão origem a Cores Percepcionadas com uma dispersão 

menor no círculo cromático (dimensão da Matiz da cor). As Cores Inerentes pouco cromáticas, 

pelo contrário, apresentam uma grande dispersão nesta dimensão. 

- Quer para um mesmo instante de observação em superfícies com incidência directa do sol e à 

sombra, quer em medições efectuadas a várias horas do dia sobre a mesma superfície com 
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incidência directa do sol, existe uma tendência para que Temperatura de Cor aumente com a 

diminuição do valor da Iluminância. Estes dois parâmetros revelaram-se fundamentais para a 

variação da percepção cromática. 

- Registámos algumas constantes na comparação entre Cores Percepcionadas em superfícies 

iguais, com a mesma Cor Inerente mas observadas com incidência directa do sol e em sombra, 

nomeadamente em relação à tendência da variação da Matiz: observámos uma tendência 

generalizada para que exista sempre variação da Matiz (em 87,5% dos casos), e para que esta 

variação ocorra em sentido horário no círculo cromático NCS sempre que existiu aumento do 

valor de Cromaticidade. Estes resultados carecem de confirmação através de mais medições 

integrando outras Cores Inerentes noutras posições do respectivo círculo cromático. Existiu uma 

tendência (87.5% dos casos) para que as cores percepcionadas em sombra não fossem mais 

claras nem menos cromáticas do que as observadas em incidência directa do sol.  

- Não existiram constantes assinaláveis no comportamento das Cores Percepcionadas com a 

distância, nos casos medidos, ao contrário do que pensámos antes de executar estas medições, 

exceptuando a tendência de termos obtido valores da Percentagem de Preto iguais ou superiores  

à medida que nos afastávamos da superfície medida, excepto nas superfícies em sombra. 

- Na análise da variação das Cores Percepcionadas sobre as mesmas superfícies a várias horas 

do dia (das 10h35 às 15h) verificámos uma diferença de comportamento entre as cores com 

diferentes valores de Cromaticidade à medida que a Intensidade de Iluminação foi decrescendo 

e a Temperatura de Cor foi aumentando: enquanto as Cores Inerentes mais cromáticas (15% e 

30% de Cromaticidade) deram origem a Cores Percepcionadas que aumentaram ou igualaram 

os seus valores de Cromaticidade e Percentagem de Preto, as Cores Inerentes menos cromáticas 

(2% de Cromaticidade) deram origem a Cores Percepcionadas com maior valor de 

Cromaticidade mas menor Percentagem de Preto. 

- Na comparação entre as Cores Percepcionadas de superfícies em sombra própria e sombra 

projectada retirámos o resultado de que existe sempre diferença na Matiz entre elas e que a Cor 

Percepcionada da sombra projectada tem um valor de Cromaticidade igual ou menor em relação 

à percepção da mesma cor em sombra própria. 
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Quando o valor da Iluminância varia, existe uma tendência (92% dos casos) para que o valor de 

Cromaticidade da Cor Percepcionada não acompanhe o sentido dessa variação: a um 

decréscimo do valor Iluminância o valor de Cromaticidade nunca decresce, mantendo-se (46% 

dos casos) ou aumentando o valor (46% dos resultados). 
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PARTE IV 

7. CONCLUSÕES 

O presente trabalho exemplifica uma vertente de abordagem do fenómeno cromático que 

mostrou ser útil e eficaz desde a análise da percepção da cor no acto da sua observação, à 

conceptualização e investigação dos parâmetros daí resultantes, até à aplicação dos conceitos 

subjacentes consubstanciada em diversos trabalhos no âmbito da Arquitectura. A hermenêutica 

do fenómeno cromático aqui apresentada conduzirá no futuro, queremos crer, a uma série de 

investigações de âmbito alargado através da utilização dos conceitos, processos e instrumentos 

descritos, com resultados nos campos da investigação, ensino e aplicação prática nas áreas 

artísticas, nomeadamente na Arquitectura. 

Pensamos ter demonstrado e clarificado o papel que a cor detém como forma do espaço, e a 

relação inevitável com o tempo pela sua característica de variação perceptiva contínua, 

colocando-a assim como elemento de importância determinante para a qualificação dos objectos 

e dos espaços que constituem o nosso habitat. Pensamos ainda ter afastado a ideia da cor como 

elemento menor do Projecto de Arquitectura quando a definimos como verdadeira protagonista 

na comunicação visual do espaço e portanto responsável, em primeira instância, por todas as 

sensações de agrado e desagrado, conforto ou desconforto, emoção ou repulsa estética 

veiculadas pela imagem da nossa envolvente. 

O enquadramento teórico transversal a diversas áreas do conhecimento, com os seus 

componentes estéticos, físicos, fisiológicos, psicológicos e simbólicos e assumindo as suas 

referências em diversos tempos históricos, permitiu uma visão alargada deste fenómeno e 

permite que este trabalho possa ser útil também a um campo alargado de utilizadores.  

O estabelecimento dos parâmetros que condicionam a observação da cor e a variação na sua 

percepção são por si só uma conclusão deste trabalho e constituem um conjunto de elementos 

que poderão informar um âmbito alargado de investigações futuras, através também da 
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utilização dos dispositivos e processos inventados especificamente para esse efeito neste 

trabalho, dos quais relevamos em especial: 

• O DISMECOR (Dispositivo de Medição de Cores Percepcionadas), já com o processo de 

patente entregue e com publicação efectuada no Boletim da Propriedade Industrial (Anexo IV). 

Este aparelho provou ser eficaz na análise da cor, permitindo uma observação psicométrica da 

Cor Percepcionada, quer em trabalho de laboratório quer em trabalho de campo, cumprindo a 

função para a qual foi criado. Este aparelho destina-se no futuro a ser utilizado em diversas 

investigações na área da percepção da cor e da sua variação com a iluminação, da sua variação 

dependendo das características das superfícies como o brilho e a textura, e da sua variação  de 

acordo com a posição do observador, como a distância, o ângulo da observação, da posição 

espacial da superfície, etc. 

• O Dispositivo de Medição da Relação Geométrica e Geográfica entre Observador/Superfície 

/Iluminante, cuja invenção adveio da necessidade de obter informações que estabelecessem os 

parâmetros da relação Observador/Iluminante/Superfície e que provou ser um instrumento 

simples mas indispensável para determinar estes parâmetros e que poderá ser utilizado em 

trabalho de campo ou laboratório (soubemos já de algum interesse também na sua utilização na 

área do Cinema para determinar as circunstâncias precisas na iluminação de cena). 

• A Ficha de Análise Cromática como metodologia de registo em Base de Dados das condições 

de observação da cor e das medições efectuadas, permitiu-nos uma busca e cruzamento rápido 

das informações nela constantes. Este elemento constituiu a génese de todos os dispositivos e 

processos inventados à medida que novos parâmetros eram equacionados e tornados necessários 

de forma a completar todos os elementos que julgámos serem indispensáveis para o 

estabelecimento das circunstâncias de observação e iluminação das superfícies analisadas. Esta 

ficha trouxe pela primeira vez a possibilidade de registar e relacionar elementos tão diversos (e 

necessários de acordo com a abordagem desta investigação) como a posição geográfica da 

observação, os ângulos de observação e de iluminação com a superfície analisada, a posição 

espacial e as características da superfície como o brilho e a textura, as características do 

iluminante e a Iluminância e Temperatura de Cor na superfície, e finalmente a Cor Inerente e a 

Cor Percepcionada. A base de dados criada deverá ser alargada no futuro e ir constituindo uma 
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inestimável fonte de recursos para novas investigações. 

• Os Gráficos de Resumo de Variação entre Cor Inerente/Cor Percepcionada que foram criados 

para sintetizar e conseguir ter uma leitura mais clara das características de variação da Cor 

Percepcionada referentes às suas respectivas Cores Inerentes e, dessa forma, elaborar as 

conclusões relativas às constantes dessa variação. Estas conclusões específicas foram descritas e 

comentadas no capítulo anterior. Estes elementos poderão ser aplicados e modificados em 

investigações futuras, sempre que existir a necessidade de aferir uma tendência específica de 

variação na percepção de uma cor. 

• As Fichas de Análise de Variação da Cor foram um instrumento de trabalho importante para a 

comparação e o cruzamento de informações das Fichas de Análise Cromática, direccionando-as 

para tirar conclusões específicas. Foi possível com estas fichas tornar claras determinadas 

constantes na variações da percepção da cor, tal como a sua alteração com a distância, com as 

características de iluminação, etc., que foram também descritas e comentadas no capítulo 

anterior. Os quadros de dados destas fichas podem ser alterados no futuro de forma a cruzar 

qualquer tipo de informação relevante existente nas Fichas de Análise Cromática, de acordo 

com o objectivo específico a atingir.  

Todos estes elementos, processos e dispositivos utilizados, bem como a reflexão sobre a 

necessidade da sua existência e dos parâmetros que definem, permitiram uma sistematização 

conclusiva relativamente à utilização dos conceitos aí subjacentes na aplicação da cor em 

espaços arquitectónicos. Esta sistematização distinguiu duas classes de conceitos:  

• Variáveis que influenciam a percepção da cor na organização do espaço visual. 

• Características qualificadoras do espaço arquitectónico potenciadas pela utilização da cor. 

Enquanto a primeira classe se refere à distinção dos componentes que fazem variar a percepção 

da cor no espaço visual, a segunda refere-se ao papel que a cor tem na concretização e 

qualificação dos ambientes arquitectónicos. No primeiro caso as variáveis propostas são: Cor e 

Contexto, Cor e Matéria, Cor e Luz, Cor e Textura, Cor e Brilho, Cor e Dimensão, Cor e 

Distância, Cor e Posição no Espaço, Cor e Tempo. A explicação destes conceitos através da 

nossa experiência prática aqui documentada, em grande parte desenvolvida em projectos de 
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investigação da FAUTL, permitiu-nos testar e consolidar essa sistematização, tornando claras as 

divisões enunciadas. Concluímos que as divisões entre as variáveis apontadas foram 

correctamente apoiadas pelas circunstâncias de aplicação prática dos conteúdos teóricos 

estabelecidos, tornando eficaz uma classificação que pode ser utilizada na análise, ensino e 

prática da Arquitectura. 

Este abecedário de conceitos, que no fundo constituem as variáveis da percepção da cor no 

espaço, foi utilizado para estabelecer aquilo que chamámos características qualificadoras do 

espaço arquitectónico potenciadas pela utilização da cor e que foram enunciadas da seguinte 

forma: Conforto e Ergonomia, Clareza de Comunicação, Adequação Psicológica, Afirmação 

Estética, Identidade, Referência e Orientação Espacial, Adequação Tipológica, Morfológica, 

Histórica e Cultural, Relação Interior/Exterior, Relação Espaço/Tempo. Este foi o conjunto de 

elementos que estipulámos para descrever os modos pelos quais a cor pode contribuir, através 

do seu complexo papel, para qualificar o espaço arquitectónico. Também estes conceitos foram 

testados e sedimentados através da nossa prática como consultor de cor e investigador e tal 

como no caso das variáveis que influenciam a percepção da cor na organização do espaço, 

também aqui os trabalhos executados foram utilizados para a sua explicação e clarificação de 

conteúdo. A conclusão relativa ao estabelecimento destas características é que também elas 

foram apoiadas e demonstradas pela prática e através dela constituem um exemplo de fácil 

compreensão, tornando-se operacionais para a sua utilização no contexto da aplicação da cor à 

Arquitectura. Aliás, pensamos que uma das características deste trabalho, e eventualmente um 

dos seus aspectos mais importantes, é o contínuo relacionamento entre corpo teórico e aplicação 

prática do qual resultaram uma série de adaptações da teoria à prática, conforme se iam 

levantando questões ainda não equacionadas, e da prática à teoria, à medida que se iam 

tornando mais claras as divisões entre os conceitos enunciados pela sua aplicação nos Estudos 

de Cor efectuados. 

Outra das conclusões a retirar do trabalho agora apresentado é a eficácia da Metodologia para a 

Elaboração de Estudos de Cor que foi sendo sedimentada, testada e afinada ao longo das várias 

experiências de aplicação prática nos vários projectos de investigação e da nossa experiência 

como consultor de cor em projectos de Arquitectura. A abordagem fenomenológica aqui 
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expressa veio adaptar uma série de procedimentos à metodologia geral de Projecto que visou a 

introdução do Estudo de Cor como seu elemento fundamental e integrante, em todas as suas 

fases. 

Os elementos apresentados em anexo a este documento, nomeadamente as Fichas de Análise 

Cromática, os Gráficos de Resumo da Variação entre Cor Inerente e Percepcionada e as Fichas 

de Análise da Variação da Cor, representam exemplos de possibilidades de recolha e tratamento 

dos dados, que podem ser utilizados para tirar ainda outras conclusões mediante o cruzamento 

de informações neles contida. A matéria existente é ainda pouca para o estabelecimento de 

conclusões definitivas nesta área, e as que encontrámos estão naturalmente condicionadas aos 

dados que recolhemos, mas as constantes encontradas e as vertentes da pesquisa que 

conseguimos caracterizar através deles, estabelecem já aquilo que poderá ser a sua vocação para 

investigações futuras.  

É importante salientar e enunciar aquilo que os dispositivos e processos inventados permitiram 

investigar, de forma inédita, bem como as conclusões ou constantes mais importantes apuradas 

após a sua análise99: 

• Caracterização das Circunstâncias da Observação 

Concluímos que a parametrização das circunstâncias de observação através dos diversos 

campos que constituem a Ficha de Análise Cromática, motor de toda a investigação como já 

explicámos, permitem um elevado detalhe na caracterização dos factores mais relevantes no 

momento da percepção da cor, e este é um elemento inovador até pela invenção dos processos e 

dispositivos que o tornam possível. No entanto, a elevada complexidade e quantidade de 

parâmetros estabelecidos, considerados por nós necessários para a definição do momento da 

percepção, é em si próprio revelador também da enorme complexidade de que se reveste esse 

momento, em que se quisermos incluir todas as considerações e variáveis do universo 

psicossomático de cada indivíduo, o tornará mesmo impossível de descrever de uma forma 

holística e integrada. Esta investigação permite no entanto o cruzamento de parâmetros 
                                                
99 Os resumos e a discussão dos resultados específicos encontram-se descritos extensamente no capítulo 7: Medições Efectuadas 
e Resultados Obtidos, no final de cada conjunto de Fichas de Análise Cromática analisadas. As conclusões gerais aqui 
apresentadas devem ser complementadas com a leitura desses resultados específicos pois este trabalho incide exactamente sobre 
a diversidade de circunstâncias de observação que apontam para a característica única de cada percepção da cor. 
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metrológicos bem definidos e caracterizáveis com parâmetros psicométricos através do 

DISMECOR, e é por isso inovador na sua abordagem. 

• Variação da Cor Inerente 

Segundo os dados analisados, concluímos que podem existir diversos factores que produzem 

variação da Cor Inerente: a variação do nível de brilho na superfície e o desgaste pelo tempo. 

Quanto maior foi o nível de brilho mais cromática e/ou mais escura foram as Cores Inerentes, 

podendo também apresentar alterações na Matiz. A Cor Inerente com o desgaste provocado pela 

passagem do tempo teve tendência a tornar-se menos cromática e mais escura. 

• Relação da variação da Cor Inerente com a Cor Percepcionada, nos seus parâmetros de 

Percentagem de Preto, Cromaticidade e Matiz. 

Concluímos da análise dos dados obtidos que as Cores Percepcionadas foram em geral mais 

claras que as respectivas Cores Inerentes, só produzindo valores mais escuros quando em 

sombra; que as Cores Percepcionadas foram na generalidade menos cromáticas, apresentando 

nalguns casos igual valor de Cromaticidade, relativamente às respectivas Cortes Inerentes; que a 

variação entre a Cor Inerente e a respectiva Cor Percepcionada se regista na generalidade 

também nos valores da Matiz.  

Concluímos que as Cores Inerentes mais cromáticas apresentam resultados de Cores 

Percepcionadas com pouca dispersão no parâmetro da Matiz, enquanto que as cores pouco 

cromáticas apresentam uma grande dispersão neste parâmetro (ver cor reflectida). Entre as cores 

analisadas constatámos que a amplitude de variação da Percentagem de Preto nas Cores 

Percepcionadas foi tanto maior quanto mais escura era a  respectiva Cor Inerente. 

• Relação da variação da Iluminância com a Temperatura na Cor Percepcionada 

Os dados obtidos permitiram concluir que existe uma tendência generalizada para que a 

Iluminância e a Temperatura de Cor variem em sentidos opostos, nunca variando no mesmo 

sentido, tendo a Temperatura de Cor registado os seus valores máximos em superfícies em 

sombra.  

• Relação da variação da Iluminância com a Percentagem de Preto na Cor Percepcionada 
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Podemos concluir dos dados analisados que entre superfícies com significativas diferenças dos 

valores de Iluminância, existiu uma tendência de variação oposta entre este parâmetro e os 

valores da Percentagem de Preto na Cor Percepcionada: a uma menor intensidade de iluminação 

sobre as superfícies observadas correspondeu uma Cor Percepcionada mais clara. 

• Relação da variação da Iluminância com a Cromaticidade na Cor Percepcionada 

Concluímos que existiu uma tendência para que o valor da Cromaticidade varie em sentido 

oposto do da Iluminância, ou mantenha o seu valor, nomeadamente na comparação de 

superfícies com incidência directa do sol e em sombra. A Cor Percepcionada nunca foi mais 

cromática quando existiu maior intensidade de iluminação sobre a superfície. 

• Relação da variação da Percentagem de Preto com a Cromaticidade na Cor Percepcionada 

Concluímos pelos dados analisados que a variação da Percentagem de Preto e da Cromaticidade 

nunca se observaram com sentido diferente: sempre que uma Cor Percepcionada é mais escura 

ou mais clara, o seu cromatismo mantém-se ou acompanha a sua tendência, nunca variando em 

sentido contrário. 

• Relação da variação da Temperatura de Cor com a Percentagem de Preto na Cor 

Percepcionada 

De acordo com os dados analisados existiu uma tendência para que sempre que a Percentagem 

de Preto na Cor Percepcionada variava, existia uma variação contrária da Temperatura de Cor, 

nunca variando no mesmo sentido. 

• Relação da variação da Cromaticidade com a Matiz na Cor Percepcionada 

Apurámos a possibilidade de existir constantes entre as variações dos valores de Cromaticidade 

e o tipo de variação da Matiz no Círculo Cromático NCS: em sentido horário ou anti-horário, 

dependendo da Matiz observada e de outras condições de observação.  

• Relação da variação da Textura com a Cor Percepcionada 

Podemos concluir que Cores Percepcionadas das superfícies mais texturadas apresentaram 

valores maiores de Percentagens de Preto (mais escuras) do que as menos texturadas, nos dados 

recolhidos. Concluímos também que a amplitude da variação da Cor Percepcionada, tanto nos 
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seus valores de Percentagem de Preto como nos seus valores da Matiz, é maior nas superfícies 

lisas do que nas mais texturadas. 

• Relação da variação do Brilho com a Cor Percepcionada 

Concluímos que, em geral, quanto maior a percentagem de brilho, mais cromáticas e mais 

escuras, ou de igual valor, são as Cores Percepcionadas. A Percentagem de Preto tem em geral 

uma amplitude de variação muito maior nas superfícies com maior índice de brilho, atingindo 

os seus valores mais elevados em superfícies observadas em sombra. 

• Variação da distância com a Cor Percepcionada  

Os dados recolhidos indicam que as Cores Percepcionadas a maior distância têm uma percepção 

de igual ou maior quantidade de Preto misturado na cor, tendendo por isso a ser mais 

acinzentadas.  

• Variação do tempo com a Cor Percepcionada  

Nas análises da variação da Cor Percepcionada em horas diferentes sobre a mesma superfície, 

com a mesma Cor Inerente, obtivemos variações muito grandes, dando corpo à razão de ser 

desta investigação, originadas por uma grande variação dos valores da Iluminância e da 

Temperatura de Cor. À medida que as horas passavam o valor da Iluminância diminuiu e a 

Temperatura de Cor aumentou, aumentando também, na generalidade, os valores de 

Cromaticidade e de Percentagem de Preto nas Cores Percepcionadas relativas às Cores 

Inerentes mais cromáticas observadas e um aumento do valor de Cromaticidade e decréscimo 

dos valores de Percentagem de Preto no caso das Cores Inerentes menos cromáticas observadas. 

• Variação da Cor Percepcionada em superfícies ao sol e em sombra 

Na análise da variação da Cor Percepcionada em superfícies ao sol e em sombra, à mesma hora, 

concluímos existir uma tendência para que os valores da Matiz sofressem variações, ou seja, a 

variação da percepção das cores ao sol e em sombra não se faz apenas por alteração de claro-

escuro. Concluímos também que existiu uma tendência para que as Cores Percepcionadas em 

sombra nunca fossem mais claras nem menos cromáticas do que as observadas com incidência 

directa do sol.  
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• Relação da Variação da Matiz com a cor reflectida 

Concluímos que as Cores Inerentes menos cromáticas apresentam resultados de Cores 

Percepcionadas com grande dispersão no parâmetro da Matiz, ou seja, quando não existe uma 

Matiz bem definida as superfícies captam as cores da envolvente de forma muito evidente 

dando origem a uma grande diversidade de valores de Matiz. 

Estas conclusões, tornadas possíveis pelo conjunto dos processos e instrumentos de medição 

utilizados e criados para esta investigação são um exemplo do seu campo de utilização futuro, 

aberto a novos cruzamentos de informação física e psicométrica, com o objectivo de conseguir 

enquadrar o fenómeno cromático numa perspectiva holística de compreensão da nossa 

envolvente visual. 

Os resultados obtidos vêem dar novo ênfase a autores e trabalhos anteriores e colocar em causa 

outros, necessitando por isso de criar um maior corpo de dados para os poder sustentar. 

Apontamos como exemplo do primeiro caso a conclusão referente à existência de variação da 

Matiz nas Cores Percepcionadas em sombra, e não só dos seus valores de claro-escuro, 

juntando-se à outra de que as Cores Inerentes pouco cromáticas possuem uma dispersão enorme 

de Cores Percepcionadas no Círculo Cromático, relacionando este fenómeno com a cor 

reflectida. Estas conclusões vêm confirmar a constatação de Ruskin (1971) no seu livro The 

Elements of Drawing em que refere que a cor da parte não directamente iluminada dos corpos, 

ou seja em sombra, depende das cores dos objectos que lhe estão próximos sendo impossível 

prever a cor dessas superfícies uma vez que elas dependem não só da sua própria cor mas da 

infinita combinação dos raios reflectidos de todos os objectos próximos: The only certain fact 

about dark sides is, that their color will be changeful, and that a picture which gives them 

merely darker shades of the color of the light sides must assuredly be bad100 (Ruskin, 1971: 56). 

Este facto é bem conhecido também dos Pintores e patente na História da Pintura. 

Como exemplo do segundo caso, em que conclusões deste estudo podem colocar em causa 

outros, apontamos os resultados relativos à variação de Cores Percepcionadas sobre superfícies 

da mesma cor e mesmo nível de brilho mas com diversos níveis de textura em que concluímos 
                                                
100 "O único facto certo sobre as faces em sombra (dos objectos) é que a sua cor será diferente, e uma imagem que lhes dê 
apenas uma gradação de claro-escuro da cor das faces iluminadas será seguramente má" - tradução livre do autor. 
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que as Cores Percepcionadas da superfície mais texturada apresentaram aparências mais escuras 

e  amplitudes de variação de Percentagem de Preto e de Matiz menores. Esta conclusão 

contraria alguns estudos sobre a matéria, nomeadamente o trabalho laboratorial de génese 

computacional de Simonot & Elias (2003), Color Due to Surface State Modification, que 

conclui que a cor se torna mais clara e menos saturada quanto mais rugosa for a superfície.  

Para além destes aspectos específicos advindos do trabalho de campo efectuado, a conclusão 

maior desta investigação pretende ser a tomada de consciência da importância da cor como 

forma do espaço definida no tempo. Embora a impressão que temos de um espaço seja muito 

mais complexa do que a simples conjunção sinestésica das informações sensoriais que nos 

chegam dos diversos dispositivos fisiológicos, neurológicos e mentais que captam as 

características do mundo exterior ao nosso corpo num dado momento, é indiscutível a enorme 

predominância que a visão possui entre elas. E tudo o que vemos, vemos pela cor, através da 

organização e interpretação dos estímulos cromáticos em constante variação no tempo. Este 

pressuposto intui imediatamente a indiscutível importância da cor para quem intervém no 

estudo e produção de espaços: é a cor que nos revela a imagem do espaço, e decorrentemente a 

sua forma. A cor é a forma visual do espaço. A matéria e o imaterial da arquitectura é-nos 

revelado pela cor, e é através da cor, assim registada na nossa memória, que pensamos e 

criamos novos espaços. 

O Pintor olha, vê, pensa, e reinterpreta a realidade de acordo com critérios pessoais, emocionais, 

culturais, estéticos. Nós olhamos a sua obra e repetimos o mesmo processo, criando obviamente 

resultados sempre diversos para todas as pessoas. Estes resultados têm todavia um elemento 

essencial em comum, definido pela nossa condição de ser humano: o jogo dos possíveis. Este 

termo - le jeu des possibles - foi utilizado pelo Prémio Nobel da Medicina, François Jacob 

(Jacob, 1981)  para definir a forma como uma cultura manipula o possível, como estabelece os 

seus limites. Para Jacob as Artes, as Ciências, as Técnicas e as outras actividades humanas não 

são mais que maneiras particulares, cada uma com as suas regras próprias, de jogar esse jogo 

dos possíveis. É, segundo este autor, através da imaginação baseada no que sabemos e no que 

cremos que ajudamos a modificar continuamente a imagem do possível. É exactamente aqui que 

pretendemos intervir com este estudo: através de um melhor conhecimento da maneira como 
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estruturamos e interpretamos o conhecimento do campo perceptivo visual através da cor, 

promover um meio mais eficaz de nele intervir, alargando o seu âmbito criativo. 

Os Estudos de Cor efectuados durante a execução desta Tese permitiram-nos estabelecer 

algumas conclusões específicas relativamente à aplicação dos pressupostos aqui apresentados a 

situações concretas. É nossa convicção que a cor, génese da informação visual, pode (e deve) 

ser utilizada como ferramenta indispensável para contribuir para a compreensão e legibilidade 

do espaço urbano e desta forma fomentar o bem-estar dos cidadãos e a sua identificação com o 

habitat. O arquitecto Herman Hertzberger afirma a este respeito: 

It would be something if everything we made encouraged people to become more closely 

acquainted with their surroundings, with each other and with themselves. This implies 

arranging things differently, so that the world, in so far as it is amenable to our influence, 

becomes less alien, less hard and abstract, a warmer, friendlier, more welcoming and 

appropriate place: in a short, a world that it is relevant to its inhabitants101 (Hertzeberger 

1980:38).  

É necessário compreender a importância da cor na percepção visual em geral e na interpretação 

e formalização do espaço para que possamos atingir melhores resultados em termos estéticos e 

de conforto humano. Não podemos continuar a ensinar e a estudar a cor isoladamente da forma, 

do volume, do espaço, apenas como se fosse mais um elemento adicional na caixa de 

instrumentos que podem vir a ser utilizados  pelo Designer e pelo Arquitecto. A cor é tudo o 

que vemos, e através dela fazemos todos os juízos estéticos que condicionam a nossa cultura, a 

sua simbologia e os seus códigos. A cor integrada na explicação do universo, e da nossa relação 

com ele, foi o tema holístico das grandes obras que conduziram o conhecimento como as 

Ópticas de Euclides e de Ptolomeu, De Aspectibus de Al-Kindi, Book of Optics de Alhazen, 

Opus Majus de Roger Bacon, os tratados Renascentistas como o Della Pittura de Alberti e o 

Trattato della Pittura de Leonardo da Vinci, Astronomia pars Optica de Kepler, Opticks de 

Newton e Zür Farbenlehre de Goethe. A cor é razão e emoção, matéria e imaterial, corpo e 

                                                
101 Seria óptimo se tudo o que fazemos encorajasse as pessoas a estabelecer uma relação mais próxima com a sua envolvente, 
com os outros e consigo próprias. Isto implica organizar as coisas de forma diferente, para que o mundo, na medida em que é 
passível de nossa influência, se torne menos estranho, menos rígido e abstracto, um lugar mais quente, mais amigável, mais 
acolhedor e mais apropriado: em suma, um mundo que seja relevante para os seus habitantes - tradução livre do autor. 
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espírito: Color is the place where our brain and the universe meet 102 (Cézanne103). 

É necessário pois alterar a forma como se transmite o fenómeno da cor em todos os seus 

aspectos, desde o ensino básico ao superior, quer na edução geral quer, com maior razão, na 

edução artística, colocando-o no centro da relação do ser humano com o Universo, onde 

pertence e se encontrou durante milénios. Conhecendo melhor o fenómeno cromático 

conheceremos melhor o ser humano e, deste modo, poderemos intervir de forma mais 

consciente na criação dos objectos e dos espaços com os quais e nos quais este desenrola o seu 

papel quotidiano, com o objectivo de lhe proporcionar maior conforto, adequação ergonómica e 

fruição estética. 

                                                
102  " A cor é o lugar onde o nosso cérebro e o universo se encontram" -  tradução livre do autor. 
103 Esta citação surge bastantes vezes na bibliografia da cor, muitas vezes atribuída também a Paul Klee. Encontrámos 
esclarecimento nesta questão em Merleau-Ponty (1993) que a atribui a Cézanne, afirmando no entanto que Paul Klee gostava 
muitas vezes de a citar. A referência mais antiga que encontrámos coloca-a de facto em Cézanne: Gasquet, J. (1991). "What he 
told me - The motif" . Cézanne: a Memoir with Conversations (1897-1906). London: Thames and Hudson. 
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