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Teoria da COR 



Esquemas de  
Combinações de Cores  



 

São combinações lógicas para 
a formulação de  paletas de cores  
para a aplicação em projetos  

Esquemas de  
Combinações de Cores  



 

São obtidas a partir da manipulação 
das cores organizadas no círculo 
cromático. 

Esquemas de  
Combinações de Cores  



 

São obtidas a partir da manipulação 
das cores organizadas no círculo 
cromático. 

Esquemas de  
Combinações de Cores  

foto: acervo da professora 



 

estão divididos em dois grupos:  
Grupo dos “Esquemas de Consenso”  
Grupo dos “Esquemas de Equilíbrio” 

Esquemas de  
Combinações de Cores  



 

Se compõe com as cores que estão estão 
dentro e fora do Círculo Cromático, como o 
branco, o preto,  
os castanhos e as cores vizinhas. 

Esquemas de Consenso 

Foto: graciCampos 



 

…com a pretenção de não  causar contrastes. 

Esquemas de Consenso 



 

•  Ideia: diminuir os contrastes, promovendo uma paleta sem 
sobressaltos  

•  Paleta planejada escolhendo-se cores que possuem 
similaridades inerentes  

•  Quanto mais consistentes, mais próximas, mais similares 
pareçam, serão percebidas como mais harmônicas. 

Esquemas de Consenso 



 

Motivo fisiológico: isto é, se dá no nível 
dos olhos. Quanto mais próximas as  
cores, (percepção de similaridades), 
menos “trabalho” os olhos terão para 
perceber a paleta. Cores próximas e 
consistentes: olhos entendem como um 
bloco formal similar, facilitando a 
percepção do todo cromático.  

Esquemas de Consenso 



 

Esquemas de Consenso 

Motivo simbólico: sensação de 
similaridade. Cores próximas e similares 
diminuem os contrastes. Primeira 
definição de “harmonia” - ausência de 
contrastes.  



 

Ao mesmo tempo em que se  
apresentam “harmônicos”, não 
apresentam nenhum tipo de estímulo,  
isto é, são harmônicos em si mesmos,  
não necessitando a contribuição da  
interpretação de quem as estão  
olhando. Por isso a sensação de  
harmonia e a facilidade em  
interpretá- las.  
 
A utilização deste tipo de Esquema é  
intenso e usual. A sua simplicidade em  
combinações e a sua presença em toda 
a natureza, reforça a naturalidade de sua  
escolha.  

Esquemas de Consenso 



 

•  Acromático  
•  Neutros  
•  Monocromático  
•  Análogas  

Esquemas de 
Consenso 



Acromático 

 

Envolve o uso de tons entre o 
branco e o preto.  
Chamada de acromática por 
utilizar cores que não estão no 
círculo.  



Acromático 

 

Estão presentes o branco, o 
preto e os cinzas intermediários, 
isto é, só se altera o eixo do 
valor (Munsell) - contrastes de 
valor somente e não de matiz 
ou de croma.  



Acromático 

 

•  Elegância da 
simplicidade (preto-
no-branco);  

•  A informação de 
todas as cores juntas 
no branco,  

•  A completa ausência 
profundidade do 
preto.  

Foto: Luciana Silveira 



 

Já que não traz a 
informação de uma cor  
definida propriamente 
dentro do círculo  
cromático, quando 
utilizado, o esquema  
acromático evidencia 
a textura e a  
superfície dos materiais 
onde está  
aplicado.  

    

Foto: Luciana Silveira 

Acromático 



Acromático 

 

Situações onde temos cores 
“transitórias”, isto é, cores que não 
vão ficar por ali muito  
tempo ou cores que vão ser 
trocadas voluntariamente. 
 
Situações ou lugares onde exiga 
concentração ou 
perfeição.  
 
O preto e o branco será a 
informação, quando associado com 
outras cores. 
 
•  Paredes de museus  
•  Restaurantes  
•  Centros cirúrgicos de hospitais 
•  Jornais e sites 
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Acromático 

Por isso também esta 
harmonia é  utilizada em sites 
onde existem  fotografias 
que serão trocadas  
freqüentemente, como sites 
de jornais, pois as fotografias 
possuem cores que na  
percepção humana são 
como a natureza, isto é, são 
“janelas” para o mundo real 
e este mundo real muda 
conforme muda a posição 
dos olhos. 



 

Neutros 

  

É o resultado de 
combinações  
utilizando-se os 
castanhos claros, 
médios e escuros 



 

Neutros 



 

Neutros 

A sensação de elegância da  
Simplicidade.  
 
Tende a evidenciar as texturas  
da superfície que está colocado. 
 
Perigo da monotonia. 
 
Comunicação direta. 



 

Neutros 

  

Uma forma de se evitar 
a monotonia é 
evidenciar as texturas e 
assim facilitar as 
diferentes 
experimentações dos 
sentidos.  
Neste mesmo contexto, 
a aplicação desta 
paleta deve ser feita 
com o máximo 
cuidado, já que  
qualquer defeito na 
superfície em relação à  
textura será facilmente 
percebido. 



 

Monocromático 

Acontece quando uma 
paleta é montada a  
partir de um único matiz 
do Círculo  Cromático e 
sua mistura com o 
branco, com o  
preto ou com o seu 
cinza correspondente,  
resultando em três tipos 
de paletas. 



 

Monocromático 

Pode ser formada a 
partir das três  
possibilidades ao 
mesmo tempo ou a 
partir de duas das 
escolhas possíveis. 



  

Monocromático 

Como se trata de uma 
paleta restrita em  
cores e similar em 
tons, tem-a tendência 
a ser entediante. 
Para se evitar este 
efeito, deve-se 
explorar as 
luminosidades e as  
sombras, explorando-  
se o projeto de 
iluminação. 



  

Monocromático 

Paleta tranqüila,  
isto é, que não causa 
stress fisiológico.  
 
visualmente  
fácil de compreender, 
levando rapidamente 
o observador ao 
estado de  
segurança com a boa  
interpretação.  



  

Monocromático 

Quando se  
aplica este Esquema, 
a forma fica mais  
Valorizada, 
evidenciada, 
percebida do  
que a percepção 
cromática 
propriamente  
dita. 



Análogas 

Construído a partir de 
cores vizinhas no 
Círculo Cromático. 



Análogas 

Para a paleta de análogas bastam 
dois ou três matizes  
vizinhos no círculo cromático. A 
escolha de uma cor  primária com 
uma secundária e uma terciária 
consecutivas é  
a composição ideal.  
É interessante limitar a paleta formada a 
partir deste esquema a uma faixa de 7 
cores, e evitar que cores contrastantes 
podem competir com a percepção das 
cores análogas, resultando em stress 
visual. 



  

Análogas 

Escolha bastante freqüente no 
cotidiano. Causa de uma 
espetacular sensação de  
conforto visual e psicológico.  
Os olhos tendem a 
reconhecer cores vizinhas 
como possuidoras de uma 
grande similaridade, 
promovendo a imediata 
interpretação de uma 
composição harmoniosa,  
consensual. 



  

Análogas 

A este Esquema, pode 
se somar o  
Esquema Acromático, 
Neutro ou  
Monocromático, com o 
cuidado de ter  
os últimos em restrição, 
para que não 
concorram com a 
percepção da analogia  
das cores em blocos.  



  

Análogas 

A este Esquema, pode se 
somar o Esquema 
Acromático, Neutro ou  
Monocromático, com o 
cuidado de ter os últimos 
em restrição, para que não 
concorram com a 
percepção da analogia 
das cores em blocos.  



  

Análogas 

Como os olhos têm, 
fisiologicamente,  
uma tendência a unir as 
cores em blocos. 
Este Esquema, pode ser 
utilizada para 
organizar elementos. 



Esquemas de Consenso 

•  Acromático  
•  Neutros  
•  Monocromático  
•  Análogas 



Esquemas de  
Equilíbrio 

•  Diádicas Complementares  
•  Diádicas Tons-rompidos  
•  Triádicas Assonantes  
•  Complementares Divididas  
•  Quatro Cores  
•  Seis Cores  



 

 
 

Círculo cromático e esquemas de 
combinações de cores 



 

 
 

Círculo cromático e esquemas de 
combinações de cores 



Esquema de Cor 

Sites para gerar esquemas de cores: 
 
www.colorschemedesigner.com/ 
 
kuler.adobe.com 
 
 
 



Monocromático www.colorschemedesigner.com/ 



Análogas www.colorschemedesigner.com/ 



Monocromático color.adobe.com 



Análogas color.adobe.com 



Esquema de Consenso 
Monocromático 



Esquemas e lápis de cor 

foto: Graci Campos 



Esquemas e lápis de cor 

foto: Graci Campos 



Faber Caran d'ache 

Magenta - 028 090 
Vermelho - 021 070 
Amarelo - 05 010 
Verde - 70 239 
Ciano - 47 160 
Azul - 37 120 
Mg + Vm - 27 080 
Laranja - 13 030 
Am + Vd - 71 220 
Vd + Ci - 55 180 
Az + Ci - 43 140 
Mg + Az - 34 100 

foto: Graci Campos 



Trabalho – entrega 15/12  
Pesquisar 
 
Marca/identidade visual + site + anúncio revista ou 
banner internet em Esquemas de Cores De 
Conscenso 
Especificar qual a paleta escolhida e a qual 
esquema de cores pertence. 
 
Papel A4. Impresso. 
 
 



Próxima aula 

Lápis de cor 
 
Circulo Cromático 
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