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EXERCÍCIO 6 [E6.1 + E6.2]   OS TERRITÓRIOS DA ARQUITECTURA: A CIDADE  

 

E6.1 – T3: RECONHECER [escala x proporção] TRAÇADOS  

“As cidades permanecem sobre os seus eixos de desenvolvimento, mantêm a posição 

dos seus traçados, crescem segundo a direcção e com o significado dos factos mais 

antigos que os actuais, factos esses muitas vezes remotos. Por vezes esses factos 

permanecem, são dotados de uma vitalidade contínua, por vezes perecem; fica então 

a permanência da forma, dos sinais físicos, do locus. A permanência mais significante 

é dada, portanto pelas vias e pelo traçado; o traçado permanece sob diferentes 

edificações, diferencia-se nas atribuições, deforma-se frequentemente, mas não é 

substancialmente deslocado.”   

Aldo Rossi in A Arquitectura da Cidade, pp. 64-65 Edições Cosmos, Lisboa, 1977  

O traçado ou malha urbana constitui-se como um factor fundamental na forma como entendemos a cidade na 

medida em que é responsável por estabelecer o diálogo entre as suas diferentes partes.   

O traçado pode ser definido como a relação entre espaços exteriores (vazio) e as massas edificadas (cheios) 

num dado contexto paisagístico. Na cidade tradicional o vazio (rua) e o cheio (edifícios) são entidades 

inseparáveis, que traduzem a ideia de espaço público e privado. 

 

A análise agora proposta em T3 visa a construção de um mapa de TRAÇADOS: um olhar sobre a cidade centrada 

nas métricas dos espaços exteriores: ruas, praças, largos... seguindo 3 etapas:  

 

ETAPA 1: 

Cada grupo deverá desenhar o mapa de CHEIOS E VAZIOS relativo a um dos troços da cidade onde está integrado 

o seu percurso (GRUPOS 1 a 5): troço inserido no percurso central; (GRUPOS 6 A 10): troço inserido no percuso 

na perifería). Os vazios correspondem aos espaços exteriores de domínio público. Integram espaços de 

circulação (e.g. ruas, becos, alamedas) e espaços de estada ou permanência (e.g. praças, largos, parques, 

terreiros). Os cheios correspondem aos espaços de domínio privado. Incluem os elementos de massa edificada 

(e.g. edifícios) e as barreiras ou limites construídos (e.g. muros, vedações) que definem espaços exteriores de 

acesso restrito.  

 

ETAPA 2: 

Cada grupo deverá concentrar-se na dimensão, na escala e na forma dos espaços que compõem o troço 

selecionado e nas relações de articulação que se vão estabelecendo à medida que os vão percorrendo - dilatação, 

estrangulamento, envolvimento, amplidão - continuidade; obstrução, destaque/surpresa, mirante/belveder – e 

desenhar o MAPA SEQUENCIAL DE RELAÇÕES DE ARTICULAÇÃO, usando para o efeito um sistema de 

códigos adequado. 
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ETAPA 3: 

Cada grupo deverá selecionar: um espaço de circulação e um espaço de permanência inserido no troço em 

análise e descrever a sua estrutura física, caracterizando a sua métrica e volumetria através de planta, alçados, 

cortes e de uma axonometria. Sempre que necessário deverá representar vários cortes. Deverá ser utilizada 

sempre a mesma escala (a escala de referência é a escala 1:200 para o desenho arquitectónico).  

 

PAINEL SINTESE 

O painel síntese deverá: conter i) mapa do troço selecionado exibindo a sequência de espaços exteriores; ii) 

mapa de cheio e vazios; iii) mapa sequencial de relações de articulação entre os espaços exteriores; iv) 

representação em planta, cortes e alçados e axonometria dos espaços exteriores de circulação e de permanência 

selecionados (esta representação resulta da coleção dos trabalhos individuais).  

 

TRABALHO INDIVIDUAL:  

1) Planta, corte e alçado à escala 1:200 de um troço do espaço de circulação selecionado;  

2) Planta, corte e alçado à escala 1:200 de um troço do espaço de permanência selecionado;  

3) Perspetiva axonométrica um troço do espaço de circulação selecionado. Pode ser executada à mão levantada;  

4) Perspetiva axonométrica de um troço do espaço de permanência selecionado. Pode ser executada à mão 

levantada;  

 

GLOSSÁRIO  

Dilatação: efeito experimentado num espaço quando as superfícies de delimitação lateral se afastam 

relativamente ao observador. Pode ocorrer apenas numa das superfícies de delimitação  

Estrangulamento: efeito oposto ao anterior, experimentado em espaços onde os limites se aproximam 

relativamente ao observador. Pode ocorrer apenas numa das superfícies de delimitação.  

Envolvimento: efeito experimentado num espaço delimitado por elementos físicos suficientemente marcantes, 

por todo ou quase todos os lados do observador, e de modo que se possa, do seu interior, ter visão para o exterior  

Amplidão: efeito oposto ao anterior, experimentado em espaços onde os limites, físicos e do campo visual, estão 

distantes ou são indefinidos e insignificantes  

Continuidade: efeito de direcção longitudinal experimentado num espaço Ocorre em função da estrutura 

alongada e bem definida dos planos laterais e da não interrupção do campo visual.  

Obstrução: efeito oposto ao anterior, experimentado num espaço quando o campo visual é interrompido.  

Destaque/surpresa: efeito provocado por um elemento de perturbação.  
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Mirante/belveder: efeito provocado pela ampliação do campo visual de um espaço em relação aos seus 

circunvizinhos, no qual as possibilidades visuais são maiores.  

CRONOGRAMA   

Lançamento do T3  19 de abril (2ª feira)  

Apresentação [E1+E2+E3]   28 e 30 de abril (4ª e 6ªfeira)  

Entrega digital      até 2 de maio (até as 23h59) 
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