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Figura e fundo

O conceito básico dessa teoria é a ilusão de ótica (Teoria

de Gestalt). Tendemos a organizar as perceções no

objeto observado (a figura) e no plano contra o qual ele

se destaca (o fundo). A figura parece ser mais substancial

e destaca-se do fundo.

Figure and background

The basic concept of this theory is the optical illusion

(Gestalt Theory). We tend to organize perceptions in the

observed object (figure) and the plan against which it

stands (background). The figure appears to be more

substantial and stands out from the background











Figura-fundo 
“Nas cosmologias antigas viam-se às vezes as estrelas
como pequenos buracos abertos na cortina do céu
nocturno, através dos quais se vislumbrava um mundo
celestial mais luminoso” in Arte y percepción visual de
Rudolf Arnheim, Alianza Forma, Madrid, 1980



Espaço negativo: E o espaço à volta do objeto
O desenho negativo é um método consciente de trabalho que 
isola e protege áreas do papel. Essas áreas podem conter 
elementos que serão completados mais tarde; áreas menores, 
onde a intenção é preservar destaques ou formas brancas 
contra um fundo mais escuro.







Simulações de malhas urbanas e variações dos padrões de vitalidade urbana 
conforme a configuração do espaço dessas malhas. 

Simulations of urban layouts, and variations patterns of urban vitality 

as the configuration space of those cities.



Metodologia de criação de unidade celular Methodology for creating cellular unit
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Luz e cor

Em 1665, Sir Isaac Newton descreveu que a luz do sol

podia ser decomposta em várias cores fazendo-a passar

por um prisma de três faces. Isto produzia um espectro

que ia do vermelho, passando pelo laranja, o amarelo, o

verde e o azul até ao violeta.

In 1665, Sir Isaac Newton described the sunlight could be 

decomposed into various colors by passing it through a 

prism of three faces. This produced a spectrum that went 

from red, through orange, yellow, green and blue to the 

violet.



Sem luz não há cor. Só podemos ver a cor real de um

objecto quando está iluminado por uma luz natural ou

artificial. Na natureza, tudo é composto de elementos

químicos. Cada objeto tem propriedades diferentes que

são caracterizadas por diferentes graus de absorção e de

reflexão da luz.

Então porque vemos que determinado objeto é

vermelho? ou azul?

Without light there is no color. We can only see the real

color of an object when it is illuminated by natural or

artificial light. In nature, everything is made of chemicals.

Each object has different properties that are characterized

by different degrees of absorption and reflection of light.

Why we see certain object red? or blue?



Quando a luz (composta pelas sete cores) incide sobre o 

objeto, as suas propriedades fazem com que das sete 

cores, seja refletida apenas o vermelho. Todas as outras 

cores são absorvidas. 

When light (composed of the seven colors) focuses on the

object, only red is reflected. All other colors are absorbed.

Quando a luz (composta pelas sete cores) incide sobre o 

objeto, as suas propriedades fazem com que das sete 

cores, seja refletida apenas o azul. Todas as outras cores 

são absorvidas. 

When light (composed of the seven colors) focuses on the

object, only blue is reflected. All other colors are

absorbed.



E o que acontece com o branco e o preto? 

And what happens with colors white and black?



Quando a luz incide num objeto branco, todas as sete 

cores que compõem cada raio de luz, são refletidas. 

Quando a luz incide num objeto preto, todas as sete cores 

que compõem cada raio de luz, são absorvidas.

The seven colors that compose the ray of light are reflected

The seven colors that compose the ray of light are absorbed





cor e pigmento

color and pigment



Os pigmentos são extraídos de plantas, minerais , e

químico. Por exemplo o carvão para a cor preta, e os

vários tipos de terras argilosas para o vermelho, o

castanho ou o amarelo. Estas cores são misturadas com

gorduras, ligantes e outros químicos, sendo aplicadas

com pincéis feitos com pelos de animais ou sintéticos.

The pigments are extracted from plants, minerals, and

chemicals. For example coal to black, and the various

types of clay lands for red, brown or yellow. These colors

are mixed with fats, linkers and other chemicals, and are

applied with brushes made with animal hair or synthetic.



Cores primárias são cores que parecem ter luz própria e que não se obtêm por mistura de outras. 

Primary colors are colors that appear to have very light and not obtainable by mixing other.

amarelo Azul cyanmagenta



Cores secundárias são cores que se obtêm através da mistura de duas cores primárias. 

Secondary colors are colors that are obtained by mixing two primary colors.

verde violetalaranja

+ ++



Cores complementares são aquelas que se encontram diametralmente opostas no círculo cromático. 

Complementary colors are those that are diametrically opposite on the color circle.



Construção do círculo cromático

Construction of the chromatic circle



1. Trace duas circunferências concêntricas com raios de 4 e 7 cm numa folha A4 (ou de 5 e 9 
cm se for em folha A3). Divida-as em oito partes iguais, com linhas muito leves, já que vai ter 
de apagar algumas posteriormente.
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1. Draws two concentric circles with ray of 4 and 7 cm on A4 paper (or 5 and 9 cm A3). 

Divides them into eight equal parts, with very light lines, since you'll have to delete some 
later.



2. Identifique os pontos R e S no segmento de reta CD e de seguida apague as linhas que estão 
dentro da circunferência mais pequena, deixando ficar o centro.
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2. Identify the points R and S on the line segment CD and then erase the lines that are within 
the smallest circumference, leaving behind the center.
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3. Com abertura até ao centro trace dois arcos a partir de cada um dos pontos E, F, G e H.
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3. Open to the center and draw two arcs from each of the points E, F, G and H.



A B

HG

FE

D

C

M

LJ

I

O

N

P

Q

4. Alinhe cada ponto ao centro e trace as linhas da seguinte forma:

R

S

4. Align each point to the center and draw lines as follows:
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5. Com centro em R e abertura até ao centro, trace dois arcos na circunferência 
pequena. Faça o mesmo a partir do ponto S.

5. With center R and opening to the center, draw two arcs in the small circumference. 
Do the same from the point S.
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6. Una os pontos R, U, V, S, X e T, formando um hexágono.

6. Joining the R, U, V, S, T and X points, forming a hexagon.
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7. Dentro do hexágono trace um triângulo equilátero, unindo os pontos R, V e X.

7. Inside the hexagon draws an equilateral triangle, joining the points R, V and X.
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8. Alinhe o ponto T ao centro e trace uma linha dentro do triângulo. Faça o 
mesmo com os pontos U e S.

8. Aligns the center point T and draws a line inside the triangle. Do the same with the 
points U and S.
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9. Apague todos os traçados auxiliares e as letras de forma a que o seu círculo 
cromático fique com o seguinte aspeto:

9. Deletes all auxiliary drawings and letters so that your stay with chromatic circle like 
this:



10. Vamos agora colocar números, muito leves, da seguinte forma:
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10. We will now put numbers, very light, as follows:



11. No canto inferior da folha faça a seguinte legenda:

LEGENDA:

1 – Magenta + Laranja
2 – Laranja
3 – Laranja + Amarelo
4 – Amarelo
5 – Amarelo + Verde
6 – Verde
7 – Verde + Azul Ciano
8 – Azul Ciano
9 – Azul Ciano + Violeta
10 – Violeta
11 – Violeta + Magenta
12 – Magenta
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11. On the bottom makes the following legend:



12. Finalmente, poderá aplicar as cores de acordo com a legenda.

LEGENDA:

1 – Magenta + Laranja
2 – Laranja
3 – Laranja + Amarelo
4 – Amarelo
5 – Amarelo + Verde
6 – Verde
7 – Verde + Azul Ciano
8 – Azul Ciano
9 – Azul Ciano + Violeta
10 – Violeta
11 – Violeta + Magenta
12 – Magenta

12. Finally, you'll apply the colors according to the legend.



Cores neutras 

Neutral colors



São o branco, o preto e os cinzentos. Misturando o branco com o preto, 
gradualmente, obtemos uma vasta gama de cinzentos. 
Se ao preto adicionarmos o branco: 

They are white, black and gray. Mixing white with black gradually 

get a vast array of gray.

Se ao branco adicionarmos o preto: 

If we add black to white:



Cores quentes e frias

Hot and cold colors



Cada cor representa uma temperatura, usando cores frias para dias gelados e cores quentes para dias de calor.

Este edifício de Bruxelas é todo iluminado por LEDs e de acordo com a exibição de cores, é possível saber a previsão do tempo para o dia seguinte.

This building in Brussels is all lit by LEDs and according to the display of colors, you can find out the weather forecast for the next day.

Each color represents a temperature, using cool colors for frosty days and warm colors for hot days.



Simbologia da Cor 

symbolism of color



cor da pureza,

cor da inocência 

cor da higiene, da limpeza

cor do frio,

cor da simplicidade, da paz 

ausência de cor 
cor do divino 

cor preferida por mais de metade da 

população ocidental 

cor do infinito, do longínquo, do sonho 

cor da fidelidade, do amor, da fé 

cor do frio, da frescura, da água 
cor real e aristocrática 

cor do sinal, da marca, cor do amor

cor do perigo e da proibição 

cor do dinamismo e da criatividade 

cor da alegria e da infância 

cor do luxo e da festa 

cor do sangue e do fogo 
cor da matéria e do materialismo

cor do destino, cor da fortuna, do dinheiro

cor do acaso, da esperança 

cor da natureza, da ecologia,

cor da saúde, da frescura 

cor da juventude, 
cor da permissão, da liberdade 

cor da luz e do calor 

cor da prosperidade e da riqueza 

cor da alegria, da energia 

cor da doença e da loucura

cor da mentira e da traição 
cor do declínio, da melancolia, do outono 

cor da morte 

cor da falta, do pecado, da desonestidade 

cor da tristeza, da solidão, da melancolia 

cor da austeridade, da renúncia, da religião

cor da elegância e da modernidade 

cor da autoridade 

color of purity, color of 

innocence, color of hygiene, 

cleanliness, color of cold, 

color of simplicity, peace, 
color of the divine

preferred color for more than half of 

Western population, infinite color, the 

distant, the dream, color fidelity, of love, of 

faith, color of the cold, the freshness of 
the water, true color and aristocratic

signal color, of the mark, color of love, 

color of danger and prohibition, color of the 

dynamism and creativity, color of joy and 

childhood, color luxury and party, color of 

blood and fire, color of matter and 
materialism

destination color, color of fortune, money, 

color of chance, hope, color of nature, 

ecology, color of health, freshness, color 
of youth, color permission, freedom

color of the light and warmth, color of prosperity 

and wealth, color of joy, energy, color of illness and 

insanity, color of lies and betrayal, color of decline, 
the melancholy of autumn

color of death, color of the fault, the sin of 

dishonesty, color of sadness, loneliness and 

melancholy, color of austerity, renunciation, of 

religion, color of elegance and modernity, color of 
authority



RAL é um sistema de definição de cores desenvolvido originalmente em 1927 na 
Alemanha a partir de uma tabela de 40 tonalidades.

O Reichsausschuß für Lieferbedingungen und Gütesicherung, foi a comissão
alemã para definição de normas técnicas criando uma coleção de 40 tons
denominado RAL 840 para padronizar a descrição de cores na indústria.

RAL is a color definition system originally developed in 1927 in Germany from a 
table of 40 shades.

The Reichsausschuß Lieferbedingungen und für Gütesicherung, was the German 
commission for defining technical standards creating a collection of 40 shades 
RAL called 840 to standardize the description of colors in the industry.
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architectural drawing – watercolor
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