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 O  QUE É COR? 
• Segundo Gaetano Kaniza (1986), citado por Holland 

(1994), as cores podem ser definidas por, no mínimo, 03 
(três) pontos de vista: pelas teorias físicas, pelo sistema 
fisiológico e pela análise psicológica.  

 

• Toda cor possui 02 (três) dimensões básicas: o matiz, o 
tom e a intensidade (FARINA, 1986). 

• Algumas das classificações 
mais conhecidas sobre as 
cores derivam de estudos 
realizados por meios per-
ceptivos, como é o caso da 
definição de cores primá-
rias, secundárias, comple-
mentares, quentes e frias 
(PEDROSA, 2014). 



• Cor Primária Luz 
• Cor Primária Pigmento 

• Cores Complementares 
•Cor Secundária 

• Cor Primária Luz 

• Cor Primária Luz 

• Cor Primária Pigmento 

• Cor Primária Pigmento 

CÍRCULO DAS CORES 



• Perspectiva 
Histórica 
 (Uso da cor desde os 

primórdios até o advento 
do Modernismo) 

•   Pós-Modernismo 
 (Revalorização a partir da 

2ª metade do século XX) 

• Psicologia e 
simbolismo 

(Influência na percepção e 
compreensão do mundo) 





 Vermelho 
 Cor primária (cor-luz e cor-pigmento) 

que se associa ao poder e à luta, 
sendo a cor do sangue, fogo e paixão 
(Cor de Dionísio/Baco, deus dos 
prazeres; e de Ares/Marte, deus da 
guerra). No Japão, é a cor da alegria. 
Sendo também ligada ao amor, tem 
como variante menos saturada a cor 
rosa (Cor da deusa Afrodite/Vênus).  

 

      Atua como estimulante, produzindo 
sensação de urgência. Por isto, tende a 
ser utilizado em lojas para atrair clientes 
compulsivos. Seu caráter excitante 
também torna interessante seu uso em 
casas de espetáculo, festas e eventos 
esportivos. Muitos restaurantes também 
o utilizam, pois desperta o apetite.  

 

      Nos interiores, é empregado em 
detalhes, geralmente em pisos e 
tapetes, sendo usado nas paredes 
apenas quando se deseja dar um toque 
de agressividade ao ambiente. 



 Cor primária em cor-luz que pode ser 
obtida pela mistura de amarelo e azul 
em cor-pigmento, sendo frequente-
mente associada à natureza e à 
esperança (deusa Artémis/Diana).  

 

      Para os chineses, simboliza Yang, (o 
feminino, a esperança e a cura). Já os 
islâmicos consideram-no a cor do 
conhecimento. Na Idade Média, 
assumia a simbologia positiva da 
razão, mas também se associava à 
loucura. Atualmente, aparece relacio-
nado a causas ambientais, ao 
equilíbrio e ao dinheiro.  

 

      Permite diversas possibilidades de 
variação na escala de saturação. Em 
tons mais claros, torna-se poderoso 
tranquilizante, mas em mais saturado 
torna-se estimulante. Possui grande 
aplicabilidade nos interiores, sendo 
usado, em tons claros, nos ambientes 
de repouso e, em tons escuros, para 
locais de estudo e de trabalho. 

 Verde 



 Amarelo 
 Cor primária em cor-pigmento, que 

é formada pela mistura de 
vermelho e verde em cor-luz, 
sendo a cor representativa do ouro 
e do sol, aparecendo, em tons 
dourados, por vezes associada ao 
deus Zeus/Júpiter (governante dos 
céus e terras e senhor dos raios).  

 

     Em alguns casos, também é 
utilizada para simbolizar o femi-
nino (Demeter/Ceres; a deusa da 
fertilidade e das colheitas de trigo). 
É uma cor enérgica e expansiva. 
Nos seres humanos, provoca as 
sensações de alegria, entusias-
mo, cuidado e clareza.  

 

     É empregado em vitrines para 
prender a atenção dos consu-
midores. Quando utilizado nos 
interiores, altera a percepção dos 
espaços, que parecem maiores, 
devido ao seu caráter expansivo. 



 Azul 
 Cor primária (cor-luz/cor-pigmento) 

que é associada, por diversos po-
vos, ao absoluto, ao poder divino, 
ao céu e ao mar (deuses Ouranos/ 
Urano e Poseidon/Netuno). No 
cristianismo, diversas divindades 
são cobertas por um manto azul. O 
termo “sangue azul” dos nobres 
ligava-se ao caráter absoluto da cor.  

 

     Para indicar pureza, certas comu-
nidades europeias possuíam a 
tradição de pintar as casas de 
jovens em idade de casamento de 
azul. Em seus tons mais claros, está 
associado à calma, estimulando a 
contemplação. Em seus tons mais 
escuros, relaciona-se ao poder.  

 

     É normalmente utilizada em 
ambientes de repouso, em seus 
tons mais claros. O azul também se 
relaciona com a ideia de segurança 
e eficiência, sendo utilizado em 
negócios corporativos. 



 Laranja 
 Cor secundária que, em cor-

pigmento, resulta da união de 
vermelho e amarelo. Tem 
grande poder de visibilidade, 
permitindo maior focalização 
à distância. 

 

     Pode assumir significados con-
traditórios, representando a 
fidelidade (deus Cronos/ 
Saturno, que regia as colheitas 
e a agricultura), mas também 
dissimulação e hipocrisia 
Seu equilíbrio entre amarelo e 
vermelho é por vezes 
associado ao equilíbrio entre o 
espírito e a luxúria.  

      

     Dentro dos ambientes, pode ter 
um efeito estimulante, alegre 
e convidativo, relacionando-
se às ideias de entusiasmo, 
iniciativa e jovialidade. 



    Violeta 
 Cor secundária que resulta da 

mistura entre azul e vermelho, 
sendo também conhecida 
como carmim, lilás, roxo e 
púrpura. Em geral, aparece 
associada ao espírito, à 
temperança, e à realeza (cor 
de obtenção rara e cara).  

 

     Os gregos associavam-no à 
sobriedade e à sabedoria 
(Cor da deusa Athena/ 
Minerva). Já para os cristãos, 
representa a Paixão de Cristo, 
sendo utilizado nas igrejas na 
Sexta-Feira Santa.  

 

      É pouco empregado nos 
ambientes, sendo usado em 
casos para expressar 
criatividade e inovação. Seus 
tons mais escuros tornam-se 
deprimentes, lembrando 
angústia, vaidade, melan-
colia e ganância. 



    Marrom 
 Cor terciária que em cor-

pigmento pode ser obtida 
pela mistura de vermelho e 
preto, sendo ao mesmo 
tempo quente e calmante. 
Lembra terra e madeira 
(solidez), transmitindo es-
tabilidade e humildade 
(Deusa Hera/Juno). 

 

     Também está associado ao 
pensamento, à melan-
colia e à aflição. Aparece 
nos ambientes frequente-
mente pelo uso da 
madeira, expressando co-
operação, tenacidade e 
vigor (confiabilidade). Em 
alguns casos, tons mais 
claros de marrom (ocre) 
também são utilizados. 



 Preto 
 É a ausência da luz, não sendo 

portanto uma cor. O que se considera 
como cor-pigmento é apenas uma 
aproximação do preto absoluto, já 
que este não existe na natureza em 
condições naturais.  

 

     Em diversas culturas, é considerado a 
cor do luto, da morte e da tristeza 
(símbolo de perda), assim como do 
caos, das trevas e do mal, estando 
ligado à obscuridade (deus 
Hades/Plutão).  

 

     Em casos recentes, passou a ser 
associado ao poder e ao luxo, 
transmitindo as ideias de elegância e 
sofisticação. Em ambientes, sugere 
precisão, firmeza e sobriedade, 
expressando responsabilidade, além 
de dar maior pesadez às formas e 
volumes. 



 Branco 
 É a síntese de todas as luzes 

coloridas ou a união de uma cor-luz 
com sua complementar, expressando 
geralmente neutralidade e luz (deus 
Apolo/Jano). Também se associa à 
higiene e limpeza (saúde). 

      

      Pode representar tanto a morte como  
o nascimento, sendo a cor das 
transições. No Oriente, é a cor do 
luto. Os povos primitivos adotavam o 
branco como sinônimo de pureza e 
vida (cor da farinha e do leite). A 
Organização das Nações Unidas - 
ONU utiliza-o em sua bandeira para 
representar a paz.  

 

      Em ambientes, transmite leveza e 
amplidão espacial, sendo eficaz em 
locais pouco iluminados. Pode ser 
utilizada no exterior dos edifícios para 
manter a temperatura interna 
agradável (máxima reflexibilidade). 

 



 CONCLUSÃO 

Atualmente,  o estudo 
das cores tem diversas 
aplicações, inclusive de 
cunho terapêutico, o 
que tem influenciado 
alguns ramos da 
arquitetura sustentá-
vel, estes chamados de 
BIOARQUITETURA ou 
ARQUITETURA SAUDÁ-
VEL, ampliando assim  
as áreas de interesse do 
arquiteto de interiores e 
de edificações. 
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