
UNIDADE | CONJUNTO

relação estabelecida entre o todo e as partes

as configurações arquitectónicas podem definir-se como sistemas com várias partes 
organizadas em torno de uma ideia temática.

Peter Eisenman

um trabalho de arquitectura pode ser significante, orgânico, dramático ... mas nunca será uma 
obra de arte se não for esquemático. Para tal deve obedecer a uma organização sistemática 
das partes de acordo com um princípio ordenador

Claude Bradgon

o caracter intrinsecamente estrutural da arquitectura comporta uma organização 
geométrica, logo a organização sistemática da forma arquitectónica é geométrica.

Peter Eisenman

HIERARQUIA ordenação das partes significantes por grau de importância 

hierarquia de formas  em função de características de ordem 
visual - dimensão | côr | textura 
relacional - posição relativa 
(e.g centro vs periferia; integrado vs segregado)

hierarquia de organização 

em função das transformações ocorridas

o conjunto resulta do relacionamento entre as partes VÍNCULO FORMAL 

não é necessário existir ligação directa entre as partes;
as partes podem permanecer separadas | autónomas apesar de participarem na  
mesma  unidade  construtiva

FORMA DESAGREGADA

articulação de volumes 
entidades distintas

FORMA COMPACTA

volume único 
entidade única

FORMA ADITIVA
gerada pela adição de outro(s) volumes(s) ao volume inicial

b. a geometria inicial é alterada
origina uma nova formapermanece a expressão original

a. a geometria inicial é mantida
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PENETRAÇÃOCONTACTO SOBREPOSIÇÃO INTERSECÇÃO

FORMA ADITIVA

b. face a arestaa. face a face c. aresta a aresta
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FORMA  ADITIVA
CENTRALIZADA

desenvolve-se e inscreve-se numa ou mais volumetrias aglutinadas em torno de um 
núcleo centralidade simétrica ou assimétrica
volumetria estável

nuclear agrupada giratória cruciforme

FORMA  ADITIVA
AXIAL

desenvolve-se e inscreve-se numa ou mais volumetrias aglutinadas em torno de um 
ou mais eixos
volumetria dinâmica|ritmada

paralelos ortogonais oblíquos em X ou Yradiaisúnico



hierarquia de decisão 

em função da sequência de operações produzida 

FORMA  SUBTRACTIVA gerada pela extracção de uma ou mais partes da forma inicial

permanece a expressão original

a. a geometria inicial é mantida b. a geometria inicial é alterada 

origina uma nova forma

- = - =

1 2 3

1. rodar 90º os 4 módulos do canto superior esquerdo

2. rodar 90º os 4 módulos do canto o posto

3. rodar 90º os 9 módulos (núcleo central) do padrão gerado em 2
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