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Círculo cromático
● Um círculo cromático é extremamente útil 

quando precisamos tomar uma decisão 
consciente sobre a escolha das cores para um 
projeto.

A cor não apenas tem seu impacto,
mas também afeta todos os objetos
ao seu redor!



  

Círculo cromático

● O círculo cromático começa com amarelo, 
vermelho e azul. São as chamadas cores 
primárias porque são as únicas que não 
podemos criar.



  

Círculo cromático
● Agora, se você pegar a caixa de aquarelas e 

misturar cada cor com uma quantidade igual da 
cor ao lado, surgirão as cores 
secundárias. 

– Amarelo e azul fazem verde;

– Azul e vermelho fazem roxo;

– Vermelho e amarelo fazem o laranja.



  

Círculo cromático



  

Círculo cromático

● Para preencher os espaços em branco do 
círculo cromático, devemos misturar partes 
iguais das cores de cada lado. São as 
chamadas cores terciárias.



  

Círculo cromático
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Relações entre cores

● Agora, temos um círculo cromático com as 12 
cores básicas;

● Podemos criar combinações de cores que 
certamente trabalharão bem juntas!
– O foco de um bom design da informação é também 

compor cores que permitam construir visualmente a 
informação de maneira mais agradável e fácil de 
assimilar. 



  

Cores complementares

● Cores posicionadas 
diretamente uma 
frente a outra, opostos 
exatos, são 
complementares;

● Por serem tão 
opostas, geralmente 
funcionam melhor 
quando uma é a cor 
principal e a outra é 
um detalhe.
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Tríades

● Um conjunto de 3 cores equidistantes sempre cria 
uma tríade de cores agradáveis;

● Vermelho, amarelo e azul é uma combinação muito 
comum em produtos para crianças. Como são as 
cores primárias, esse conjunto é chamado de tríade 
primária;

● Experimente a tríade secundária de verde, laranja e 
roxo;

● Todas as tríades (exceto a tríade primária de 
vermelho, amarelo e azul) têm cores de base que as 
unem e, por isso, elas têm uma boa harmonia entre si.
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Tríade com complemento dividido

● Escolha uma cor de um lado do círculo, 
encontre sua cor complementar do outro lado, 
mas use as cores ao lado da cor 
complementar, em vez da própria cor;

● Isso cria uma combinação com um toque um 
pouco mais sofisticado;

● Vejamos dois exemplos a seguir de várias 
combinações possíveis.



  

Tríade com complemento dividido



  

Cores análogas

● Uma combinação análoga é composta por 
cores próximas umas das outras no círculo;

● Não importa as duas ou três cores que são 
combinadas, elas todas compartilham um 
subtom da mesma cor, criando uma 
combinação harmoniosa;

● Combine um grupo análogo de cores com suas 
várias tonalidades → você terá muitas opções 
para trabalhar.



  

Cores análogas



  



  

Sombras e luzes

● Podemos aumentar muito o círculo e nossas 
opções apenas adicionando preto ou branco a 
várias cores;
– A cor pura é o matiz;

– Acrescente preto à cor para criar uma sombra;

– Acrescente branco a uma cor para criar uma luz.



  

Sombras e luzes



  

Fazendo as 
próprias luzes



  

Cores pelo sistema RGB

● RGB:
– Red

– Green

– Blue

● É um sistema que mistura tonalidades de 
vermelho, verde e azul.

● Podemos utilizar códigos RGB para produzir as 
cores desejadas em nossos projetos;

● Também são expressas em formatos 
hexadecimal.



  



  



  



  



  

Cores monocromáticas

● Uma combinação monocromática é composta 
de uma cor com um número qualquer de suas 
sombras e luzes correspondentes.



  

Sombras e luzes combinadas

● Você pode escolher uma das quatro formas de 
relações de cores que vimos nesta aula e 
combiná-las entre si, mas em vez de usar as 
cores puras, usar várias luzes e sombras delas.

● Assim aumentamos as opções e temos alguma 
segurança de que as cores trabalham bem 
juntas.



  

Tonalidades

● O único fator que com certeza causa incômodo 
visual por causa de combinações de cores é as 
tonalidade serem muito similares;

● Tonalidade refere-se à qualidade particular de 
brilho, profundidade ou pureza de qualquer cor:
– Quando os tons são similares, o visual não fica 

muito nítido → o contraste é muito fraco.



  

Tonalidades



  

Cores quentes X Cores frias

● As cores tendem a estar do lado quente:
– Significa que elas têm um pouco de vermelho;

● Ou do lado frio:
– Significa que têm um pouco de azul.

● É possível aquecer algumas cores, como 
cinzas ou beges, acrescentando mais vermelho 
ou amarelo a elas;

● Da mesma forma é possível resfriar algumas 
algumas cores acrescentando azul a elas.



  

Cores quentes X Cores frias

● A informação mais prática que você deve se 
lembrar é que:
– as cores frias recuam para o fundo 

– as cores quentes vêm para o primeiro plano;

● É necessário muito pouco de uma cor quente 
para causar impacto: os vermelhos e amarelos 
saltam aos olhos;

● Se for combinar cores quentes com cores frias, 
sempre use menos a cor quente.



  

Cores quentes X Cores frias



  

Como escolher e montar uma 
palheta de cores para seu projeto

● Comece com abordagens mais tradicionais mas mais seguras para as 
primeiras experimentações:

– O projeto está ligado a alguma estação do ano?

● Vermelhos e amarelos quentes para o verão, azuis frios para o 
inverno, tons de laranja e marrons para outono, verdes brilhantes 
para a primavera;

– Há cores oficiais da organização para usar?

● Talvez você possa começar por aí e usar luzes e sombras;
● Pode usar um complemento dividido das cores de um logo já 

consolidado.

– Seu projeto inclui uma fotografia ou outra imagem?

● Escolha uma cor da fotografia e uma variação de outras cores com 
base nela;

● Pode ser bom usar cores análogas para que o projeto seja sereno e 
calmo ou cores complementares para criar um estímulo visual.



  

Como escolher e montar uma 
palheta de cores para seu projeto



  

Como escolher e montar uma 
palheta de cores para seu projeto

● Se estiver trabalhando em um projeto 
recorrente, pode ser útil fazer uma palheta de 
cores e consultá-la sempre para todos os 
projetos;

● No exemplo a seguir, foram escolhidas luzes a 
80% das seis cores terciárias para os blocos 
principais de cores de capas;
– As cores espalham-se um pouco e o título está 

sempre vazado.



  

Como escolher e montar uma 
palheta de cores para seu projeto



  

Exercícios

● Desenhe usando a ferramenta de 
apresentação as elipses abaixo:
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● Desenhe usando a ferramenta de 
apresentação as elipses abaixo:
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Exercícios

● Abaixo você vê o logotipo de nosso núcleo de 
pesquisas. Supondo que você irá preparar uma 
apresentação pública sobre o núcleo, proponha um 
conjunto de 6 cores que poderiam ser utilizadas nessa 
apresentação. Justifique sua escolha com base nas 
estratégias de combinação utilizadas.



  

Exercício

● Você está diagramando a capa de um livro sobre Gestão da 
Informação e possui os seguintes elementos informacionais:

– O título;

– O subtítulo;

– O nome do autor;

– A editora;

– A edição;

– Uma imagem.

● Crie uma proposta de diagramação usando os 4 princípios que você 
conhece e crie uma combinação de cores interessantes para 
destacar as informações que você julgar pertinentes. Justifique sua 
escolha.
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