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RESUMO 

 

 

Este estudo tem como objetivo entender o acontecimento cromático, desde a relação da cor 

com a luz, passando por fatores fisiológicos e cognitivos humanos, até a compreensão dos 

atributos que formam as cores, os contrastes e as sínteses cromáticas. Pretende-se, também, 

entender de que modo a utilização dos sistemas de notação cromática pode auxiliar na 

compreensão do cromatismo presente e como os métodos de leitura cromática, elaborados por 

Jean Philippe Lenclos e por Giovanni Brino, podem contribuir para o entendimento das cores 

existentes no local. Por fim, almeja-se compreender como os arquitetos podem se apropriar 

das cores de modo que sejam um instrumento eficiente na especificação cromática do projeto 

arquitetônico, definindo, de forma consciente e objetiva, um olhar inédito com relação ao 

colorido circundante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This study aims to understand the chromatic occurrence, from the relationship of color with 

light, through human physiological and cognitive factors, to the understanding of the 

attributes that form colors, contrasts and chromatic syntheses. It also aims to comprehend how 

the use of chromatic notation systems can assist in understanding chromaticism and how the 

color reading methods developed by Jean Philippe Lenclos and Giovanni Brino can contribute 

in understanding existing colors on site. Finally, this study longs for studying how architects 

can use color as an efficient instrument in the chromatic specification of architectural design, 

setting, consciously and objectively, a unique look with a colorful surrounding. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

 

 As cores estão em absolutamente tudo. De um produto na prateleira do supermercado 

aos encantos de uma bela paisagem, da bandeira de um país à harmonia exuberante da 

plumagem das aves, as cores estão sempre presentes e transmitem aos seus observadores uma 

gama de sensações e emoções, que, muitas vezes quase sem perceber, podem despertar tanto 

atração e fascínio como repulsão e aversão. Elas modificam completamente todos os lugares 

onde estão e é difícil ser indiferente à sua existência.   

 Pertencendo a Deus, à luz ou ao homem, seus encantos são concedidos. Mesmo 

aqueles desprovidos do órgão visual em pleno funcionamento ou possuidores de algum tipo 

de distúrbio mental, de alguma maneira, conseguem senti-las, pois a magia das cores vai além 

do visual e do comum, podendo penetrar a existência humana com a mais discreta sutileza ou 

com a mais impactante presença. 

 Desde os tempos mais remotos, o homem tenta entender, decodificar e classificar as 

cores. Inúmeras foram as teorias que falaram delas. Ao longo da história, o entendimento 

sobre as cores, por meio de tentativas e erros, percorreu caminhos polêmicos, mas a verdade é 

que, até hoje, seus mistérios não foram completamente desvendados. Evoluiu-se ao ponto de 

conseguir aceitar que nenhuma teoria conseguiu decifrá-las por completo e regrediu-se pela 

recorrência de tentar aprisioná-las, forçando-as a caber no pote no final do arco-íris. Certo ou 

errado, verdade ou engano, o fato é que as cores alegram os dias na vida terrestre.  

 Segundo Israel Pedrosa (2009, p. 44), “o homem inicia a conquista da cor ao iniciar a 

própria conquista da condição humana”. Desde os primórdios, o ser humano mostrou sua 

fascinação ao tentar reproduzir a coloração que era capaz de distinguir nos seres e na 

natureza, as diferenças das cores dos animais e dos frutos, do interior de uma caverna escura e 

desse mesmo lugar repleto de luz gerada pelas chamas de uma labareda. Essa curiosidade 

sobre as cores, aliada a outros fatores, como as espécies vegetais e animais existentes, ajudou 

a iniciar uma relação de descoberta no trato com a natureza, contribuindo, assim, para 

preservação da espécie e assinalando o começo de uma história que se prolonga até os dias de 

hoje. Num crescente acúmulo de conhecimento, a subjetividade das cores é engrandecida; elas 

passam a colaborar para enfeitar os atos religiosos, as comemorações festivas, os atos 

guerreiros, os rituais fúnebres, além de decorar as superfícies com a sua vivacidade e riqueza.  

 A partir dessas experiências vivenciadas pelo homem surgiram os primeiros códigos 

cromáticos, sendo atribuído um significado a cada cor. Assim como ocorre com a fala oral,
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 as cores apresentam diferentes significados de um povo para outro, podendo ter acepções 

comuns ou diversas, dependendo do valor que lhe foi atribuída em cada cultura.  

 A ciência demonstrou, depois de séculos de pesquisas e investigações, que as cores 

não são propriedades dos objetos nem das superfícies ou dos espaços, como por muito tempo 

se acreditou. Por ser considerada parte integrante da luz (PEDROSA, 2009), certas qualidades 

provenientes do feixe luminoso são capazes de produzir uma sensação que o olho verifica e o 

cérebro interpreta.   

 Porém, vem sendo demostrado que a luz e a cor afetam o organismo humano tanto em 

uma base visual como em uma base não visual, como afirma Mahnke (1996)1. A impressão de 

cor não é apenas a capacidade de ver, mas também uma possibilidade de sentir que ativa 

simultaneamente os pensamentos e o mecanismo cognitivo. Perceber a cor, experimentar a 

cor, sentir a cor, tudo isso detém qualidades objetivas e subjetivas, que não podem ser 

classificadas ou formatadas somente sob um único aspecto ou sob uma única teoria. Portanto, 

neste caso, luz e cor, ver e sentir são qualidades inseparáveis e, para vivenciá-las, é preciso do 

corpo, da mente e da alma.  

 Luz e cor são fatores de extrema importância para a existência da vida terrestre, pois 

geram um grande impacto sobre os seres humanos por meio de reações psicológicas e 

fisiológicas. A utilização e a aplicação da luz e da cor podem ocorrer de maneira consciente e 

objetiva, tornando ambientes que não promovem conforto ou sensação de bem-estar, por 

exemplo, mais harmônicos e agradáveis.  

 Outro aspecto importante é que elas são multidisciplinares, abrangendo toda uma 

gama de conhecimentos e valores. Pode-se chegar a diferenças conclusões sobre a cor e a luz, 

a depender do ponto de vista do qual são analisadas – se de um químico, físico, tecnológico, 

fisiológico, estético ou psicológico, por exemplo. Para um físico, a cor pode ser um 

comprimento de onda proveniente da luz que um objeto gera ou reflete. Utilizando essa 

linguagem, o físico consegue descrever os estímulos sensoriais que são percebidos como 

cores. Esse físico descreveria, por exemplo, a cor vermelha como equivalente a um estímulo 

externo oriundo de um comprimento de onda da luz visível “extremamente pequeno, 

expressando-se em milimícrons (mµ), que significa milionésimo de milímetro [...] onde, para 

o vermelho extremo do espectro seria 700 mµ” (PEDROSA, 2009, p. 31).  Já para o 

psicólogo, os efeitos que esses estímulos têm sobre os humanos são diferentes: o mesmo 

                                                
1 “Luz, que é cor, afeta os animais, quer através dos olhos, quer através da pele, ou ambos. Os humanos também 
são vinculados a essas reações biológicas.” (MAHNKE, 1996, p. 11). 
2 “A tentativa de formalizar o relacionamento das cores data pelo menos do tempo de Aristóteles (384 a.C. - 322 
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vermelho sugere um processo interno que “pode ou não estar associado a um acontecimento 

físico” (MAHNKE, 1996, p. 7). Essa distinção observada entre o físico e o psicólogo poderá 

ocorrer em todas as disciplinas que englobam as cores, contribuindo, por meio da soma de 

conhecimento, para um melhor entendimento da ocorrência cromática.  

 As cores são sinestésicas, pois despertam relações com o odor e o sabor. Elas podem 

fornecer impressões táteis, transmitir a sensação de tornar um objeto pesado ou leve, quente 

ou frio, e até mesmo ser comparada com o som. Essas sensações que podem ser produzidas 

devem ser levadas em consideração na elaboração de um projeto cromático. Mesmo podendo 

haver discordância entre sociedades quanto aos códigos cromáticos utilizados, em qualquer 

lugar em que é empregada, a cor tem sempre a tarefa de comunicar, informar e transformar. 

Segundo Nicholas Humpherey (2009), não importa qual seja a mensagem, sinais de cores 

geralmente têm três funções: chamar a atenção do observador, transmitir informação e 

penetrar nas emoções de quem as observa.  

 Sendo parte intrínseca da natureza, sua utilização pode significar, entre outras coisas, o 

retorno do homem à sua origem, ou seja, a sua verdadeira essência, uma vez que a natureza é, 

dentre tantas qualidades, fundamentalmente cor. A cor, além de fazer parte dos processos de 

manutenção da vida, é também reanimadora e exerceu grande influência desde o início dos 

tempos.  

 Por outro lado, um ambiente com um cromatismo descuidado, tanto pelo excesso 

quanto pela ausência de informação, pode causar muitos incômodos, potencializando riscos 

psicológicos e fisiológicos induzidos por fatores cromáticos. Nervosismo, dor de cabeça, falta 

de concentração, ineficiência, mau humor, distúrbios visuais, ansiedade e estresse são 

sintomas que podem ser provenientes da permanência em lugares mal projetados e que 

acabam por interferir no homem psicológica e fisiologicamente. 

 Esses fatores e a necessidade constante de trabalhar com o fenômeno cor por meio de 

um viés mais objetivo e racional levaram à elaboração de um modelo padronizado 

representado por coordenadas. Conhecido por Sistemas de Notação Cromáticas, esses 

modelos objetiva diminuir a incidência do gosto pessoal do projetista e as surpresas, depois de 

finalizada a intervenção, oriundas da própria mutabilidade e interação das cores. 

 Desde o seu surgimento2, os sistemas vêm sido aperfeiçoados e atualizados. No início 

do século passado, Albert Munsell criou o Munsell Color System, que, desde então, passou a 

                                                
2 “A tentativa de formalizar o relacionamento das cores data pelo menos do tempo de Aristóteles (384 a.C. - 322 
a.C.), mas foi iniciado seriamente por Leonardo da Vinci (1452 - 1519) e progrediu regularmente do século XVII 
em diante”. (BANKS; FRASER, 2007, p. 38). 
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ser um dos mais atuais e utilizados no campo da arquitetura. Diferentemente dos sistemas que 

existiam anteriormente, este passou a ser impresso e comercializado em larga escala. Outros 

sistemas também foram criados e são utilizados “com aplicação regional ou nacional, sendo 

os mais conhecidos o sistema RAL, largamente empregado na Alemanha; o Sistema do 

British Color Council; o de Syreeni, na Finlândia; Pêtre (Octochrome), na Bélgica; Marnier 

Lapostolle, na França; Perry Martin, na Suécia etc.” (PEDROSA, 2009, p. 92). Depois de 

anos de muita pesquisa, no final da década de 1970, os suecos lançaram o Natural Colour 

System, que apresentava algumas características diferentes das encontradas no sistema 

Munsell e ele passou, desde então, a ser um dos sistemas mais utilizado mundialmente.  

 Esses sistemas passaram a ser utilizados nos métodos de leitura cromática da 

paisagem, propostos pelo colorista francês Jean Philippe Lenclos e pelo pesquisador italiano 

Giovanni Brino, que, por meio de suas percepções aguçadas, sempre acompanhadas de um 

modo racional e sistemático de proposição, passaram a olhar as cidades do ponto de vista 

cromático, buscando entender as características e os aspectos existentes em cada local. Sendo 

assim, somente depois de realizada essa leitura, propuseram paletas cromáticas que mais se 

adequam às caraterísticas existentes nos espaços por eles analisados, sempre buscando, por 

meio dessas paletas, respeitar as expressões culturais, econômicas, sociais e os aspectos da 

geologia do lugar. 

 Tanto Lenclos como Brino propuseram, por meio das Leituras Cromáticas da 

Paisagem e de seus Planos de Cores, um método eficaz que tinha como objetivo respeitar as 

cores locais e a aparência das cidades, que estavam se transformando devido à uniformização 

de hábitos provida pela já iniciada globalização. Esses métodos buscaram preservar aspectos 

originais que podem ser assimilados pela sociedade atual, possuidora de conceitos diferentes 

dos que tinha a sociedade na época em que esses edifícios foram construídos, sem, com isso, 

perder o “valor simbólico, afetivo e cultural” (FARIA, 2003, p. 13).  

Um mesmo espaço pode tornar-se um lugar completamente diferente se colorido com 

outros tons, visto que as cores participam dos espaços, preenchem os vazios e modificam as 

paisagens. As cores escolhidas para um projeto desempenham uma continuidade ou acarretam 

uma descontinuidade com o partido arquitetônico adotado, enaltecendo-o ou amenizando-o. 

Elas contribuem para que o projeto firme relações mais harmônicas com o entorno, acentuam 

ou diminuem a volumetria; estabelecem conexões, privilegiando algumas verticais ou 

horizontais propostas; e podem também camuflar certas estruturas, ressaltando outras 

volumetrias. Assim, as cores são, definitivamente, um elemento definidor de projeto. 



 

15 

 

 Dessa forma, os arquitetos e urbanistas, perante tais condições, podem incorporá-las 

tanto nas edificações quanto nas cidades como uma grande aliada, propondo, de maneira 

racional, paletas cromáticas que venham a despertar em seus usuários e frequentadores – em 

união com outras qualidades que também devem estar presentes nesses espaços – a sensação 

de harmonia, equilíbrio e bem-estar. 

 A maneira como o espaço das cidades é constituído e ocupado pode possuir uma 

relação direta com o grau de evolução da sociedade que a formou e que a ocupa. A cidade é o 

palco das relações humanas e seu aspecto espelha a sua cultura, trazendo uma linguagem 

plena de significações por meio de suas cores e formas. Alguns referenciais de símbolos, 

formas, escalas, distâncias e, fundamentalmente, cor contribuem para formar a imagem do 

meio, que é habitado agregando valores que podem ser positivos ou negativos.  

 Para Gordon Cullen (2009, p. 9), as pessoas, em sua maioria, preferem viver em 

comunidade a viverem isoladas, fazendo com que as cidades sejam “algo mais do que o 

somatório dos seus habitantes: é uma unidade geradora de um excedente de bem-estar e de 

facilidades [...]”. O impacto visual de uma cidade, exercido pelo conjunto de seus edifícios, 

causa em seus habitantes e transeuntes um poder de atração exercido pelo conjunto, sendo a 

“cidade antes do mais uma ocorrência emocionante no meio-ambiente” (CULLEN, 2009, p. 

10). Sendo assim, uma cidade propõe um ambiente provido de um conjunto de fatores 

entrelaçados com os seus edifícios, mobiliários urbanos, sistemas de transportes, paisagens 

naturais, pessoas surgindo como uma sucessão de surpresas, revelações súbitas e, até mesmo, 

constantes mistérios.  

 Nas últimas décadas, como se pode observar, algumas cidades tiveram seus centros 

bastante modificados e a sua arquitetura, muitas vezes, não teve o acompanhamento de um 

plano estético e cromático que integrasse aspectos da arquitetura de outrora à atual.  Alguns 

centros foram sendo construídos e expandindo-se; como resultado, de forma frequente, o que 

se observa é um desarranjo visual em que a falta de identidade, unidade e harmonia formam 

algumas das características mais marcantes observadas em tais locais.  

 Visto isso, portanto, é objetivo deste trabalho percorrer o caminho necessário para 

entender a cor desde a sua origem até a sua aplicação e utilização na arquitetura de forma 

sistemática e metodológica. Com isso, tem-se o intuito de verificar conceitos e abrir uma 

discussão para novas teorias e métodos de aplicação de cores, buscando correspondê-las de 

forma objetiva, coerente, lógica e confiável. 

 Para tanto, no capítulo 2, O fenômeno cor, procura-se entender a cor sob vários 

aspectos, partindo-se de sua aparição como parte integrante da luz sob a forma de 
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comprimento de onda até atingir a retina humana, sendo interpretada pelo cérebro nas 

sensações de cores que podem ser visualizada pela espécie humana. Entender a cor sob o 

ponto de vista de seus atributos, como matiz, luminosidade e saturação, é de fundamental 

importância, assim como entender o resultado das cores, quando misturadas em sua forma de 

luz ou em sua forma de pigmento, resultando nas misturas aditivas e subtrativas. Outro ponto 

de grande relevância que se apresenta neste capítulo são os contrastes cromáticos, que podem 

modificar sensivelmente as cores que foram previamente escolhidas devido à sua interação 

com as cores vizinhas, podendo o desfecho ser bem diferente da cor analisada de forma 

separada do conjunto. 

 No capítulo 3, Sistemas de notação cromática, apresentam-se algumas teorias que 

foram cruciais ao longo da história para o entendimento da cor, buscando compreender, de 

maneira sucinta, quem foram os seus propositores e em que período histórico viveram. Porém, 

não é objetivo deste capítulo penetrar nos acontecimentos políticos, sociais, econômicos e 

históricos que envolveram tais períodos. Neste capítulo, concentra-se em detalhar melhor os 

sistemas mais utilizados e aceitos nos dias de hoje, cada qual possuidor de linguagem, códigos 

e conceitos particulares. Entende-se que compreender esses sistemas é de real importância 

para a aplicação e a utilização das cores nas mais diversas áreas. 

 No capítulo 4, Métodos de estudos cromáticos urbanos, descrevem-se detalhadamente 

os métodos propostos pelos coloristas Jean Philippe Lenclos e Giovanni Brino, que definiram 

o conceito de cor local e geografia da cor, resgatando aspectos das tradições locais e da 

história do lugar. Com a utilização desses métodos, é possível preservar características da 

paisagem de outrora que possam ser interpretados e reconhecidos pelas sociedades atuais, 

criando, por meio da elaboração de novas paletas, uma inserção harmônica na paisagem, 

repleta de significados e qualidades. Apresenta-se, também, neste capítulo a forma como os 

arquitetos e os urbanistas podem se apropriar das cores do entorno de modo que elas sejam 

um instrumento eficiente na especificação cromática do projeto arquitetônico e urbanístico, 

definindo, de forma consciente e objetiva, um olhar inédito com relação ao cromatismo 

circundante. 

 No capítulo 5, A cor para arquitetos e urbanistas, busca-se compreender como os 

arquitetos e urbanistas, ao desenvolverem seus projetos, podem considerar, pensar e propor 

uma paleta cromática que – assim como a escolha feita pelo partido arquitetônico que melhor 

se adequa a determinada situação – venha junto com a forma adotada propor uma unidade 

coerente e capaz de transmitir sensações de bem-estar e harmonia. 

 Por fim, no capítulo 6, apresentam-se as considerações finais desta dissertação.  
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2  O FENÔMENO COR 

 

 

 Cor é uma sensação. Essa sensação pode ser proveniente da luz – que, ao incidir sob 

um objeto observado, irá resultar nessa sensibilidade – ou pode estar relacionada à psique 

humana, como afirma Mahnke (1996, p. 7):   
 

Todos os estímulos de cor que nós recebemos de mundo externo estão 
conectados com nosso mundo interno: nossa psique. Ao mesmo tempo, 
podemos considerar que a cor não é apenas dependente do mundo externo, 
mas também pode originar através do poder da imaginação do nosso mundo 
interior. 

 

 A luz, ao penetrar o sistema visual humano, é transferida ao cérebro, onde a 

informação luminosa será processada e decodificada. Ela não existe materialmente, é “apenas 

sensação provocada pela ação da luz sobre o órgão da visão” (PEDROSA, 2009, p. 20), que, 

em combinação com fatores fisiológicos e psicológicos, contribui para a percepção conhecida 

como cor.  

 As cores tem a fascinante tarefa de comunicar e transmitir aos seus observadores 

mensagens e informações. Na natureza, é fácil identificar quando uma fruta não está pronta 

para ser ingerida, pois ela se “camufla” em meio às folhagens; quando está madura, a cor da 

fruta naturalmente se modificada, ficando visível ao predador, que interpretará e decodificará 

essa informação cromática – a fruta está pronta para ser consumida. 

 A aparição da cor está atrelada, principalmente, à relação de alguns fatores que 

compõem o estímulo visual. O primeiro fator é a luz, geradora do estímulo por meio de sua 

propriedade física e impulsionadora de energia. A luz revela o mundo. Ela desperta nos 

humanos a sensação de cor; fornece energia para o crescimento das plantas e para o 

desenvolvimento dos animais; ajuda na manutenção da vida humana na Terra, transpassando 

todos os níveis da existência; e proporciona alguns efeitos espetaculares, como, por exemplo, 

o arco-íris.  

 A luz também pode atuar através da pele. Vários experimentos estão sendo feitos com 

o uso de luz colorida ou branca para tratamentos de algumas doenças. Essas luzes são 

utilizadas em tratamentos de depressão, como recurso terapêutico no combate à ansiedade, 

para estimulação de áreas atrofiadas do corpo e controle de apetite em pessoas que sofrem de 

obesidade.  
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 As cores influenciam os seres humanos fisiológica e psicologicamente. O estímulo 

recebido por meio do mundo exterior proveniente da luz é o ponto de partida deste capítulo, 

pois é por intermédio da luz que há vida e que o mundo pode ser visto.  

 A luz do sol emite uma imensa quantidade de radiação. Essa radiação, ao ser 

decomposta, transforma-se em parcelas menores, podendo ser medida por meio das grandezas 

matemáticas Hertz (frequência) e milimícrons (comprimento de onda). Ondas usadas em rádio 

comunicação, raios infravermelhos, raios ultravioletas, raios x, raios cósmicos e até mesmo o 

espectro visível são algumas dessas radiações emitidas pela luz solar.  

 Esta pesquisa foca os raios infravermelhos, os raios ultravioletas e a radiação de luz 

visível, concentrando-se, principalmente, na parte resultante do espectro que o aparelho visual 

humano consegue visualizar, construindo a imagem e transformando a informação recebida 

em cores. Por isso, torna-se indispensável obter um conhecimento introdutório sobre o 

sistema visual humano – o aparato visual humano –, que é o segundo fator que compõe o 

estímulo visual. O estudo introdutório que se segue colabora para a obtenção de um repertório 

mínimo, porém essencial, para o entendimento do processo visual na formação da imagem.  

 Olho e o cérebro – o aparato visual humano – são os responsáveis por captar e 

interpretar o feixe luminoso. A informação luminosa penetra o olho humano, onde é 

transmitida até chegar à região visual, compreendida pela retina, que é formada “por uma fina 

membrana composta de células receptoras especializadas” (HOLLAND, 1999, p. 30). Nela, a 

imagem que foi captada é projetada para, depois, ser encaminhada ao cérebro através do 

nervo óptico. No cérebro, essa informação luminosa é interpretada e analisada, consolidando, 

assim, a imagem. 

 Apesar de a luz e o aparato visual humano – que são elementos externos – comporem 

o estímulo visual, como vimos anteriormente, podemos dizer que a cor não depende somente 

do mundo externo, “mas também pode ter sua origem através do poder da imaginação do 

nosso mundo interior” (MAHNKE, 1996, p. 7), já que a percepção das cores “não é apenas 

um mecanismo de ver, mas também uma sensação de sentir que ativa simultaneamente os 

nossos pensamentos e nosso mecanismo cognitivo” (MAHNKE, 1996, p. 7).  

 Com base nessa afirmação, considera-se que existem outros fatores que contribuem 

para a formação da sensação cromática, visto que todo estímulo de cor recebido do mundo 

exterior está diretamente conectado com a mente de cada indivíduo, ou seja, a psique humana. 

Portanto, a cor que é experimentada e percebida está relacionada a alguns aspectos atrelados à 

vivência e à formação particular de cada indivíduo, como, por exemplo, aspectos simbólicos, 
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culturais, associativos, emocionais, psicológicos e fisiológicos, que, por fim, vão agregar 

valor à informação luminosa recebida.   

 Mahnke (1996)  afirma, ainda, que a experiência da cor vivenciada por cada indivíduo 

acontece quando ele está consciente e ciente dessa sensação. Para o autor, são muitos os 

fatores que influenciam, de forma consciente ou inconsciente, esse processo, e não há como 

sistematizar ou classificar todos eles. Entretanto, ele cria um modelo baseado no desenho de 

uma pirâmide e inter-relaciona seis fatores que podem influenciar a experiência cromática, 

que é experimentada individualmente.  

 Para entender o fenômeno cromático, é de fundamental importância a compreensão 

dos três atributos que formam as cores: matiz, luminosidade e saturação. Essas três dimensões 

formam as cores, conferindo qualidades e particularidades a cada tonalidade; assim, uma cor 

pode, por exemplo, ser mais viva ou mais atenuada, mais clara ou mais escura. Essas 

características estruturam os atributos de cores que são independentes entre si; porém, para 

descrever uma cor, é preciso entender essas três qualidades. 

 Quando as cores estão justapostas umas às outras ou quando a retina é saturada com 

uma informação cromática constante, é possível que ocorra uma modificação na informação 

cromática que está sendo transmitida. Tanto a justaposição de cores quanto a saturação da 

retina por uma determinada informação luminosa provocam a formação de contrastes de 

cores. Os contrastes cromáticos são de grande importância para o entendimento do fenômeno 

cor.  

 Johannes Itten, professor da escola alemã Bauhaus, entre 1919 e 1923, elencou sete 

principais contrastes, considerando os estudos desenvolvidos anos antes por Goethe, Bezold, 

Chevreul e Holzel (BARROS, 2006). Para Itten (ITTEN, 1970, p. 32), cada um dos contrastes 

“é único em seu caráter e valor artístico, com efeito visual, expressivo e simbólico. E, juntos, 

constituem o recurso fundamental do projeto da cor”. Os contrastes gerados podem interferir 

completamente no resultado final, modificando – às vezes por completo – as cores que foram 

previamente especificadas.  

 Conceitualmente, as cores primárias são aquelas cuja origem não provém da mistura 

de outras cores; são, portanto, indecomponíveis. Elas formam dois tipos de misturas: as 

misturas aditivas e as misturas subtrativas. A mistura primária, também conhecida como cor-

luz, possui três cores primárias que são diferentes das primárias na mistura subtrativa, ou cor 

pigmento. 

 Se as três cores-luzes forem misturadas entre si em quantidades e proporções 

diferentes, todas as cores existentes do espectro visível poderão ser geradas. O mesmo ocorre 
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se forem misturadas entre si as três primárias da mistura subtrativa, ou cor pigmento. Isso 

significa que, dispondo somente das três primárias de cada mistura, todas as cores existentes 

poderão ser geradas.  

 

 

2.1 A cor e a luz: alguns aspectos da luz 

 

 

A aparição das cores está atrelada tanto a fenômenos externos – a luz – quanto a 

fenômenos internos – relacionados à psique humana. No que tange aos fenômenos externos, a 

luz se faz necessária, o que significa que, sem ela, não há cor. A luz permeia todos os níveis 

da existência. Ela é um instrumento, uma portadora de beleza, uma geradora de vida, uma 

dádiva dos céus.  

Os encantos da luz, muitas vezes, passam despercebidos, pois, assim como não se nota 

a presença do ar, também poderá sua presença não ser notada. Porém, muitas vezes, ela 

surpreende ao aparecer na forma de um arco-íris, de uma clareira aberta entre as árvores em 

uma floresta, de um raio luminoso de um relâmpago ou dando vida aos vitrais de uma catedral 

gótica. É pelo fato de a luz existir que é possível notar a presença de pessoas, de objetos 

circundantes, além de se poder compreender o que passa ao redor dos lugares. 

Desde os tempos mais antigos, o homem tenta entender e desvendar a luz. Os antigos 

não dispunham de aparatos científicos para solucionar tal mistério e contavam com a própria 

capacidade imaginativa, a própria intuição. Alguns pesquisadores acreditavam que a luz era 

algum tipo de substância que se manifestava de modo transparente e que, quando essa 

substância era ativada por essa transparência ou pelo fogo, o resultado era a produção da luz e 

da cor (ACHENBACH, 2001).  

Até os dias de hoje, a ciência moderna não conseguiu desvendar e esclarecer 

completamente as propriedades da luz. Sabe-se que ela viaja no vácuo a uma velocidade 

aproximada de 300.000 km/s até atingir a superfície terrestre, onde, ao entrar em contato com 

partículas de vapor d’água, tem sua velocidade de propagação alterada e suas características 

modificadas. 

A luz é utilizada em uma enorme variedade de situações. De cirurgias para corrigir 

miopia a cabos de fibra óptica, associadas à telefonia, até possíveis usos como forma de 

combustível em carros com aquecimento solar e como fornecedora de energia em viagens 
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espaciais, já que espaçonaves poderiam ser impulsionadas pela ação da luz (ACHENBACH, 

2001).  

Toda a vida humana se organizou em torno da luz e, até os dias de hoje, a vida é 

continuamente determinada e definida por ela, o que remonta ao princípio dos tempos. Para 

alguns estudiosos, a luz permeia tanto a racionalidade do Homem, beneficiando, por exemplo, 

a tecnologia, até a espiritualidade, visto que, em muitas crenças, acredita-se que os humanos 

são criaturas da luz. Ademais, é através da existência dela que há, também, a aparição das 

cores.  

Ao longo do tempo, muitas foram as definições dadas na tentativa de entender qual a 

relação que havia entre a luz e a cor. Todos os questionamentos e as polêmicas que surgiram 

em torno desse grande mistério levaram os teóricos a proporem teorias de cores. Um dos 

maiores estudiosos da relação entre a cor e a luz foi o físico inglês, Isaac Newton, que provou, 

por meio da experiência realizada com o prisma em 1666, que a luz branca é composta por 

comprimentos de onda que são variáveis e apresentam diferentes graus de refração. Como 

resultado, o prisma não ficava colorido, mas permitia que a luz branca que incidia sobre ele 

atravessasse, decompondo-se em outros matizes.   

No decorrer da história, muitos estudiosos acreditaram que os corpos possuíam 

coloração, sendo a cor propriedade do objeto, da matéria. Segundo essa ótica, a luz não 

interferia modificando a cor que era visualizada em um objeto ou em uma determinada 

situação. Já com os experimentos realizados por Newton, as cores passaram a ser 

consideradas propriedades da luz, e não mais dos corpos ou dos objetos. Isso significa que um 

objeto, ao ser interceptado por um feixe luminoso, poderá ter a sua coloração modificada. A 

partir desse momento, as cores passam a pertencer à luz e não mais à matéria, sendo as cores 

o resultado da refração da luz branca. 

Anos mais tarde, Johann Wolfang von Goethe, em sua Doutrina das Cores, opõe-se às 

experiências realizadas pelo físico inglês. Para Goethe, as cores eram um produto gerado pela 

ação da luz, que, ao entrar em contato com o olho, produzia as cores; assim, estas teriam 

muito mais um caráter fisiológico e psicológico do que o caráter físico defendido por Newton. 

As ideias de Goethe influenciaram sobremaneira o encaminhamento que foi dado aos estudos 

envolvendo essa temática. 

Goethe não aceitava a ideia de que a luz solar era o resultado do somatório de todas as 

cores presentes no espectro; dessa forma, ele parte para uma análise mais voltada para a 

Fisiologia e a Psicologia, entendendo “a natureza (objeto) e a pessoa (sujeito) como realidades 

vivas e em movimento que se inter-relacionam, portanto, a análise cromática deveria ser tida 
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sempre como a análise de um processo da mente, onde torna-se fundamental observar o 

comportamento do olho durante o processo perceptivo” (MAZZILLI, 1991, p. 17).   

 A relação entre luz e cor defendida por Goethe era diferente da relação que havia sido 

dada por Newton, em que a cor era um produto direto da luz. Como já dito, para Goethe, a cor 

era dependente da luz, sendo classificadas em três tipos: cores físicas, cores químicas e cores 

fisiológicas. As cores físicas eram aquelas que poderiam ser visualizadas sob influência de um 

meio incolor. As cores químicas eram aquelas que pertenciam aos objetos. Já as cores 

fisiológicas foram a grande contribuição deixada pelo pesquisador dentro do universo das 

cores. Conforme afirma Pedrosa (2009, p. 65), a respeito da teoria de Goethe, as cores são 

“produzidas pelos órgãos visuais, sob a ação de uma excitação mecânica ou como forma de 

equilíbrio e compensação cromáticos, e influenciadas pela ação do cérebro”; com isso, 

"Goethe faz avançar a caracterização da cor como sensação que se transforma em percepção” 

(PEDROSA, 2009, p. 65).  

 Hoje em dia, a ciência moderna concorda com os estudos desenvolvidos por Newton. 

É aceito no meio científico que a luz se comporta tanto como uma onda quanto como uma 

partícula “dotada ao mesmo tempo de propriedades ondulatórias e corpusculares, o que 

implica a aceitação de determinado índice de materialidade da luz” (PEDROSA, 2009, p. 30), 

resultando em um fenômeno eletromagnético.  

Para a física ondulatória, a luz é o resultado da vibração do campo eletromagnético 

que se propaga na direção perpendicular em relação ao campo gerador da energia que foi 

emitida no espaço. Para a física corpuscular, como toda substância, para existir, a luz precisa 

ser constituída por moléculas; no caso da luz, ela é formada por fótons – que são partículas, 

ou seja, corpúsculos que possuem um quantum de energia. Como toda matéria possui um 

núcleo preenchido por elétrons (carga negativa) e prótons (carga positiva), esses núcleos são 

capazes de gerar um campo composto por ondas eletromagnéticas invisíveis, que, em contato 

com as ondas eletromagnéticas da luz visível, desencadeiam uma agitação molecular, tendo 

como resultado a transformação da energia da luz incidente, que é dissipada, absorvida e 

refletida. Isso explica como a luz consegue imprimir coloração aos corpos.  

Cada material possui características próprias que o diferencia de outros materiais; isso 

faz com que esses fenômenos de dispersão, absorção e reflexão da luz interajam com a 

individualidade de cada substância, resultando em uma coloração percebida de acordo com a 

composição molecular da superfície atingida.  
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A esse respeito, Pedrosa (2009, p. 30) afirma que 

 
O fenômeno de coloração percebida sobre os corpos (substância) é o 
resultado desta reação das partículas eletricamente carregadas diante da ação 
da onda eletromagnética (luz) incidente. Verifica-se, assim, que as 
substâncias (os objetos ou os corpos) não tem cor. O que tem é certa 
capacidade de absorver, refratar e refletir determinados raios luminosos que 
sobre elas incidam. 

  

Como não é objetivo desta pesquisa detalhar minunciosamente as propriedades 

eletromagnéticas da luz, será feito um recorte no qual se incluirá o espectro visível e os dois 

extremos compreendidos pelo violeta e pelo vermelho. Como colocado por Frank Mahnke 

(1996) essas três faixas – infravermelho, ultravioleta e espectro de cores visíveis – exercem 

grande influência sobre o organismo humano, penetrando o corpo tanto pelos olhos como pela 

pele.    

A radiação proveniente da luz solar não apresenta uma fronteira absoluta da parcela 

que é visualizada pelos seres humanos – se comparada à parcela que é visualizada por outros 

animais –, possuindo limites variáveis de visibilidade. Algumas espécies do reino animal, 

como alguns insetos e peixes, têm visão sensível para os raios ultravioletas. Já os seres 

humanos em condições normais não conseguem enxergar tais radiações. Porém, o fato de os 

humanos não conseguirem enxergar não significa que não são capazes de senti-las e de serem 

sensíveis e perceptíveis a elas.  

Alguns fatores podem modificar a maneira como os humanos enxergam as cores. Sob 

efeito de algum tipo de droga alucinógena, podem passar a enxergar as cores de outro jeito. 

Dependendo da substância que foi ingerida, esse indivíduo passa a enxergá-las com muito 

mais saturação ou é privado da visão colorida de certos matizes, como a santonina que 

“impede o olho humano de ver a extremidade violeta do espectro” (ROUSSEAU, 1980, p. 

18). 

 Para aferir um valor quantitativo ao comprimento de onda, usa-se a letra grega ^ 

(lambda), além da grandeza matemática milimícron, cujo valor é de 10-9, ou seja, um 

milionésimo de milímetro, representado pela unidade de medida mµ. Cada comprimento de 

onda possui uma frequência designada pela letra f, obtida através da divisão da velocidade da 

luz pelo comprimento de onda. 

As faixas de radiações não são exatas. Os raios ultravioletas (UV) estão 

compreendidos no espectro solar entre a faixa de, aproximadamente, 100 a 400 mµ 

(MAHNKE, 1996, p. 111) e não podem ser vistos pelo órgão visual humano em condições 
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normais. Os raios UV são raios de ondas curtas causadores de efeitos maléficos, podendo 

causar cegueira e destruição de certos organismos vivos. Seu efeito pode ser nocivo ao 

organismo humano ao causar alterações químicas. Esse efeito pode ser gerado não só pelos 

raios ultravioletas como também pelos raios x e outros raios provenientes da luz solar. Outros 

aspectos relacionados aos raios UV são a presença de vermelhidão e do bronzeamento da pele 

como resultado da produção de vitamina D. 

Os raios infravermelhos estão compreendidos no espectro solar entre, 

aproximadamente, 700 a 1000 mµ; assim como os ultravioletas, eles não podem ser vistos 

pelo órgão visual humano em condições normais. São os raios de ondas longas irradiados por 

todos os corpos fracamente aquecidos. Esses raios penetram pela derme, podendo provocar 

alguns sintomas, como o aquecimento da pele e a vasodilatação, que acarretará no aumento do 

diâmetro dos vasos sanguíneos; além disso, influenciam na temperatura do corpo, 

prejudicando o desempenho físico e mental, e podem promover sensações de frio, calor e dor. 

Se a retina pudesse diferenciar visualmente esses raios, todo o processo visual seria afetado, 

pois isso tornaria tudo o que estivesse fora dessa faixa – até mesmo a luz solar – obscuro. 

A radiação de luz visível está compreendida na faixa de 400 a 700 mµ entre os raios 

ultravioletas e os infravermelhos (PEDROSA, 2009). Os violetas possuem o menor 

comprimento de onda – aproximadamente 400 mµ –, enquanto os vermelhos possuem o maior 

comprimento de onda – aproximadamente 700 mµ. Essa faixa representa uma fatia bem 

pequena da luz que é emitida. Porém, apesar de pequena, ela é de enorme importância e 

significado para a existência humana, pois é nessa parcela de radiação que as cores visíveis 

estão arranjadas. Ademais, as radiações provenientes dessa faixa proporcionam a ativação das 

glândulas pineais e endócrinas. As glândulas pineais produzem o hormônio melatonina; 

estudos têm demonstrado que esse hormônio regula a atividade de outras glândulas, 

possibilitando a síntese de melatonina na glândula pineal. As glândulas endócrinas fabricam 

hormônios, que são jogados na corrente sanguínea, responsáveis por regular e controlar certas 

funções do organismo humano.  

A fração de luz visível está relacionada também com a manutenção do ciclo 

comportamental e fisiológico humano, pois controla funções metabólicas, glandulares e o 

sono. Ela faz com que o organismo desempenhe os seus ritmos, geralmente sincronizados pela 

luz solar, mantendo o funcionamento regulado por um ciclo de 24 horas. 

Sobre esse tema, Mahnke (1996, p. 107) conta que os  
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chromobiologistas encontraram uma série de fatos fascinantes sobre o nosso 
'relógio interno'. Por exemplo, às oito da manhã a maioria dos hormônios 
sexuais são liberados (quando a maioria de nós está no caminho do trabalho), 
entre nove e dez temos maior disposição física; o cérebro está em sua fase 
mais ativa entre dez e meio-dia; uma da tarde uma maior quantidade de 
ácido gástrico é produzida, temos nós comido ou não; os sentidos do paladar, 
olfato e audição estão no seu mais agudo entre cinco e sete horas da noite; o 
fígado metaboliza o álcool entre as seis e oito horas; nesse mesmo momento, 
a pele é mais porosa, portanto, tornando-o mais suscetível aos ingredientes 
ativos como os cosméticos faciais. 
Esses ritmos também afetam nosso desempenho de várias tarefas durante o 
dia. De dez horas até meio-dia a nossa memória imediata está no seu melhor, 
e é, portanto, um fator positivo para o desempenho de tarefas que exigem 
raciocínio, concentração e debate; as horas a partir das seis da tarde à meia-
noite são favoráveis para estudar pois a nossa memória de longo prazo está 
no seu ápice. Trabalhadores do turno da noite são mais ineptos no 
desempenho de suas habilidades durante as horas de três às quatro da manhã. 
(grifo do autor). 

 

Outra função da parte visível da luz está relacionada com algumas sensações 

experimentadas pelo ser humano, como o desempenho físico e a fadiga. Nossas relações 

cognitivas, comportamentais e emocionais também são influenciadas por essa parcela de luz 

visível.  

 Desse modo, fica evidente a importância da luz visível como reguladora da vida, 

desempenhando variações fisiológicas e bioquímicas no organismo humano. Sem luz, 

portanto, a visualização das cores é prejudicada e a existência da vida é impossibilitada.  

 

 

2.2 A experiência visual intermediada por fatores fisiológicos e cognitivos 

 

 

A sensação de cor  é um procedimento muito mais profundo e complexo, influenciado 

por alguns fatores que se justapõem para resultar na cor que é percebida. Para se identificar 

uma cor, tanto processos conscientes e mecânicos como inconscientes e emocionais são 

necessários. Por meio deles, é estabelecida uma correlação entre os fatores do ambiente 

externo com os fatores interiores, do íntimo de cada indivíduo. 

 A cor percebida é o resultado da ativação mecânica de células sensoriais do córtex 

cerebral, o que proporciona a percepção óptica e fisiológica desses estímulos por meio da 

influência de aspectos emocionais – que cada indivíduo emprega na cor que é experimentada. 

Sendo assim, aspectos fisiológicos, em conjunto com outros aspectos – simbólicos, culturais, 

associativos, emocionais, psicológicos, entre outros – vão influenciar na cor que será 
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experimentada, podendo essa mesma cor receber conotações e atribuições diferentes de 

acordo com cada indivíduo.  

Em 1802, o fisiologista inglês Thomaz Young (1773-1829) propôs que o aparato 

visual humano contém células especializadas por receber a informação luminosa. Essas 

células, quando atingidas por determinada frequência da luz, oscilavam, conseguindo cobrir 

todo o espectro de cor visível. Com essa proposta inicial, Young acreditava existir uma 

quantidade de células decodificadoras da informação luminosa igual à quantidade de cores 

que os humanos são capazes de visualizar.  

Prosseguindo com os seus experimentos, Young descobre que o aparato visual é 

constituído por três tipos de fibrilas nervosas especializas para a captação da cor, sendo todas 

as outras produzidas pela combinação contidas nesses três tipos de receptores. Primeiramente, 

ele definiu que os tipos de fibrilas nervosas especializadas captavam o vermelho, o amarelo e 

o azul; só depois concluiu ser o vermelho, o verde e o azul.   

Mais tarde, em 1852, o fisiologista alemão Hermann Ludwig von Helmholtz (1821-

1894) dá continuidade aos estudos propostos por Young, confirmando haver três tipos de 

receptores cromáticos. Esses receptores são os responsáveis pela captação do comprimento de 

onda referente ao vermelho (responsável pelas ondas longas), ao verde (ondas médias) e ao 

azul (ondas curtas), sendo todas as outras cores produzidas pela combinação do estímulo 

gerado por essas células.  

Quando um comprimento de onda longo atinge as células responsáveis pela captação 

da informação luminosa, produz-se, primeiramente, a sensação percebida como a cor 

vermelha; secundariamente, percebem-se as sensações de verde e azul. As ondas médias 

primeiramente produzem a sensação percebida como verde para depois produzir as sensações 

de vermelho e azul. As ondas curtas, por sua vez, produzem a sensação do azul, em primeiro 

lugar, para depois produzir as sensações do vermelho e do verde.  

Em 1861, James Clerk Maxwell realiza algumas experiências utilizando filtros 

coloridos com as três cores que haviam sido consagradas, nos estudos de Thomaz Young e 

Hermann von Helmholtz, como geradoras de todas as outras – vermelho, verde e azul-.  

Comprova-se, assim, a síntese aditiva da percepção visual. Desse modo, quando esses três 

tipos de células – as de ondas longa, média e curta – são excitadas ao mesmo tempo e 

recebem uma quantidade de energia similar, elas produzem a sensação de branco, que é a cor 

resultante da síntese aditiva, ou seja, a cor-luz.  
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Os experimentos propostos por esses três pesquisadores possibilitaram a descoberta de 

que a espécie humana possui esses três tipos de células especializadas pela captação da visão 

colorida, ou seja, são seres tricromáticos.  

Edwald Hering (1834-1918), em 1870, investigou a impressão subjetiva da cor. Se 

forem combinados dois estímulos, como o verde e o vermelho, será obtido o amarelo – e não 

o verde-avermelhado ou o vermelho-esverdeado –, pois, como seres tricromáticos, não 

conseguimos visualizar tais combinações. Desse modo, o amarelo foi considerado uma cor 

elementar, sendo o modelo tricromático repensado em benefício a um sistema de sensações de 

quatro cores: vermelho, verde, azul e amarelo.  

 De maneira sucinta, a estrutura do olho humano é composta pela esclerótica, que é 

uma espécie de invólucro branco cuja função é garantir a proteção do aparato visual humano. 

Na parte anterior da esclerótica está alocada a córnea, que é uma estrutura convexa e 

transparente que acompanha a estrutura do globo ocular (HOLLAND, 1999). Atrás da córnea 

encontra-se uma lente denominada cristalino. O cristalino é formado por uma estrutura 

transparente e flexível sustentado pelos músculos ciliares; devido aos seus movimentos, 

permite que um indivíduo possa ver um objeto a longa distância e que, rapidamente, possa 

focalizar outro objeto bem à sua frente. Outra função importante do cristalino é que ele filtra 

as radiações maléficas ao organismo humano, não permitindo que esses raios atinjam a retina.  

Conforme uma pessoa vai envelhecendo, a capacidade desempenhada pelo cristalino 

vai sofrendo modificações, diminuindo a sua elasticidade e a velocidade com que é capaz de 

focalizar objetos situados em diferentes distâncias. Outra modificação relevante que o 

cristalino sofre ao longo do tempo é a sua cor, que se torna ligeiramente amarelada: 

 
um filtro amarelo é incorporado à visão, tornando com isto a percepção de 
certas cores, como o violeta, mais avermelhada. O cristalino tem a 
propriedade de absorver, neste momento, os comprimentos de onda azulados 
do violeta, percebendo os vermelhos com maior intensidade. (HOLLAND, 
1999, p. 27). 

 

A íris e a pupila encontram-se à frente do cristalino. Funcionando como um diafragma, 

desempenham o papel de regular a quantidade de informação luminosa que penetram no olho. 

Na parte interna da esclerótica “é forrada pela coroide, constituída por vasos sanguíneos que 

alimentam o olho, sendo sua superfície exterior revestida por uma membrana fotossensível 

denominada retina” (PEDROSA, 2009, p. 39). Os cones, que são fibrilas nervosas 

responsáveis pela decodificação da informação luminosa em cores, estão localizados na parte 

central da retina, denominada fóvea retiniana.  
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A percepção retinal da cor é estruturada em binariedades. Para cada cor, seu 
oposto. Para o vermelho, verde; para o verde, vermelho; para o azul, 
amarelo; para o amarelo, azul. Quando uma imagem é projetada sobre os 
mesmos pontos da retina por um tempo longo, suas cores excitam os 
mesmos cones com os mesmos estímulos. Assim, esses cones produzem a 
síntese constante para a produção do impulso nervoso. Quando cessa o 
estímulo luminoso, a tendência é a ressíntese. Na recuperação das 
substâncias fotossensíveis, os cones que manifestavam a estimulação 
manifestarão a inibição, provocando a sensação da cor oposta. Ou seja, um 
estímulo cromático prolongado satura os canais da retina, que 'solicita' o 
retorno ao equilíbrio. [...] Outra característica da percepção das cores que 
nos parece particularmente importante é o fenômeno da aberração cromática, 
em que os 'raios luminoso vermelhos são focalizados mais posteriormente 
que os raios luminosos azuis', e os olhos escolhem qual esta em melhor foco, 
alterando a convexidade do cristalino. Daí o encontro dos fatores biofísicos 
da percepção com algumas características intrínsecas da cor, de onde surgem 
conceitos como a tranquilidade do verde e do azul e a agressividade e 
passionalidade do vermelho. (GUIMARÃES, 2004, p. 38, grifo do autor). 
 

Na parte mais periférica da fóvea retiniana encontram-se os bastonetes, que são células 

sensíveis às imagens em branco e preto. Em conjunto, tanto a parte interna como a parte mais 

periférica “é considerada, pelos cientistas, como a parte mais especializada da visão espacial, 

responsável pelos contrastes formais e cromáticos” (HOLLAND, 1999, p. 27). 

Na parte central da retina, “há uma interrupção dos cones e bastonetes num ponto 

denominado ponto cego, correspondente à localização do nervo óptico. E é por esse nervo que 

as impressões visuais são transmitidas ao cérebro” (PEDROSA, 2009, p. 40). 

 A informação luminosa só é experimentada como cor quando atinge o cérebro, onde é 

transmitida aos hipocampos cerebrais. O cérebro recebe essa informação e, junto a ela, agrega 

valores emocionais; com isso, “a percepção consciente da cor é modificada pelas emoções e 

sentimentos” (GUIMARÃES, 2004, p. 47). Neste momento, quando a percepção consciente e 

emocional da cor já foi interpretada pelo cérebro, que agregou outros valores a essa imagem, 

o observador consciente poderá responder a esse estímulo diferentemente de outro 

observador, mesmo tendo recebido o mesmo estímulo proveniente da luz.  Dessa maneira, 

fica claro que o ato de ver a cor é também uma sensação de sentir que estimula, 

concomitantemente, os pensamentos e o mecanismo cognitivo.  

Apesar de as cores experienciadas por cada indivíduo não poderem ser classificadas e 

sistematizadas, como afirma Mahnke (1996), existem alguns fatores que estão envolvidos na 

cor que é percebida. Utilizando o desenho de uma pirâmide, ele classifica e sistematiza as seis 

funções definidas como sendo os fatores que interferem nas cores experimentadas; são elas: 

reações biológicas a um estímulo de cor; associações feitas pelo inconsciente coletivo; 

associações formadas por um simbolismo consciente; influências culturais; influências de 
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tendência, moda e estilo; e relações pessoais que cada indivíduo estabelece com a cor. Esse 

último fator está conectado com os outros cinco fatores estabelecidos por Mahnke (1996). As 

reações biológicas ao estímulo cor estão relacionadas a vários outros aspectos. A 

possibilidade de ver não é o único efeito desencadeado pela luz ao penetrar o aparato visual. 

Ao atingir o olho, a luz realiza outras funções de extrema importância para o desempenho da 

vida humana, que não estão diretamente relacionadas com a mensagem cromática proveniente 

do feixe luminoso. A luz, ao penetrar o olho, induz reações biológicas que são estimuladas 

pela via óptica – a região cerebral conhecida como hipotálamo mesencéfalo. Ao ser 

estimulada, essa região compreendida pelas glândulas pineal e pituitária, que juntas formam o 

sistema endócrino, comandam a produção e a liberação de hormônios na corrente sanguínea.  

Por meio da luz solar, todas as estruturas vivas – sejam ela plantas, animais ou seres 

humanos – rejeitam ou fazem uso daquilo que lhe é necessário. São os humanos os detentores 

de um aparato visual mais evoluído em comparação às plantas e aos animais. Para Mahnke 

(1996, p. 13),  

 
os seres humanos podem ser considerados como tendo a visão de cor total, o 
que deve significar que o espectro total é necessário para nossa 
sobrevivência biológica, e para além disso, psicologicamente. É o 
psicológico que nos afeta emocionalmente, fazendo as coisas parecem 
compreensível, provocante, quente, frio, amigável, excitante, tranquilo, e 
vários outros sentimentos necessários para a sobrevivência de nossa psique. 

 

Esses aspectos psicológicos não se limitam somente às reações biológicas, 

influenciando também outros níveis da pirâmide. No entanto, é nesse nível – o que resume as 

reações biológicas – em que os aspectos psicológicos são tidos como “reações que estão além 

do nosso controle, uma vez que estão no reino fisiológico que permanece fora do escopo de 

como nós, como indivíduos, pensamos ou sentimos sobre um determinado tom ou um grupo 

de cores” (MAHNKE, 1996, p. 13). 

O inconsciente coletivo de Jung é apontado por Mahnke como sendo o nível de reação 

que não é controlado ou desencadeado por reações conscientes ou inconscientes 

experimentadas por cada indivíduo durante a vida. São arquétipos que foram formados através 

de imagens experimentadas no nosso desenvolvimento como espécie. 

As associações formadas por um simbolismo consciente são aquelas relações entre 

cores e elementos ou acontecimentos feitas conscientemente, como a associação entre verde e 

natureza, vermelho e sangue, preto e morte, branco e paz. Essa associação simbólica ocorre 

no campo da moda, publicidade, design de produto e gráfico e também na arquitetura, fazendo 
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com que um espaço arquitetônico seja percebido como “amigável, inspirador, dinâmico, triste, 

sujo, frio, quente, áspero, caro, barato, distante entre outros aspectos” (MAHNKE, 1996, p. 

16). 

As cores experienciadas do ponto de vista cultural trazem em si valores simbólicos, 

associações e impressões com algum elemento de grande relevância. Pode ocorrer em nível 

local, de forma ampliada – a toda uma cultura – ou extrapolando fronteiras culturais, 

expandindo sua universalidade. Como exemplo, para os irlandeses, o verde, atrelado ao trevo 

de quatro folhas, representa a nação Irish. 

As influências cromáticas proveniente da moda, tendência ou estilo precisam ser 

analisadas, pois, dependendo de como essas cores são aplicadas, há a real necessidade de uma 

análise criteriosa preliminar. Somente aceitar as cores selecionadas como tendência e aplicá-

las poderá resultar em um projeto desastroso, ocasionando certos efeitos patológicos, como 

dores de cabeça, náuseas, falta de concentração, entre outros sintomas. É preciso saber qual é 

a função do espaço escolhido e suas reais necessidades, podendo as cores vinculadas à moda 

ou tendência serem aceitas e aplicadas ou refutadas e descartadas. 

As escolhas pessoais para as cores, que são o último nível da pirâmide, têm tanto um 

caráter consciente quanto inconsciente e são a soma ou a interação de todos os cinco outros 

fatores existentes para que uma cor seja aceita ou recusada. Mahnke (1996) aponta que, para 

investigar preferências cromáticas, é necessário realizar diagnósticos psicológicos, sendo os 

testes psicológicos apontados pelo autor aqueles desenvolvidos por Frieling, Pfister e Luscher. 

O gosto pessoal para as cores existe porque cada indivíduo coloca alguns 

condicionantes influenciados por sua própria experiência pessoal, sendo que o resultado final 

da cor experimentada pode variar muito de indivíduo para indivíduo. Com isso, a cor 

visualizada dificilmente será o resultado do estímulo proveniente do mundo exterior, pois o 

todo o seu acervo pessoal de sensações e emoções, condicionado pela união de vários fatores, 

influencia o observador. 

 

 

2.3 A cor e seus atributos: matiz, luminosidade e saturação 

 

 

De uma maneira recorrente, é comum que as pessoas chamem de cor o que, na 

verdade, é matiz, podendo haver uma confusão conceitual. A frequência proveniente da luz 
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direta ou refletida é denominada matiz, que, em complementação a outros atributos, como 

luminosidade e saturação, irá acarretar na sensação denominada cor.  

É importante observar que, dependendo do autor, a essas três qualidades – matiz, 

luminosidade e saturação – podem ser dadas outras nomenclaturas, gerando um desarranjo 

conceitual. Por exemplo, muitas vezes é observado o uso do termo brilho para designar 

luminosidade. Dentro dessa pesquisa, serão diferenciadas duas características das cores, 

dividindo-as em atributos de cores e atributos de aparência de cores. 

Sendo assim, a sensação cor é também o resultado das três qualidades próprias – 

matriz, luminosidade e saturação – que formam os atributos de cores. Já os atributos de 

aparência de cores – área, brilho, textura, entre outros – são algumas características que 

interferem no modo como a cor se comporta em uma determinada situação.  

 Entende-se como matiz a 

 

característica de cromaticidade identificada no espectro da luz solar. Este 
conceito está diretamente ligado ao comprimento de onda da radiação 
luminosa, normalmente dada pelos adjetivos: amarelo, alaranjado, vermelho, 
azul, verde etc. Deve-se acrescentar o púrpura, não presente no espectro, que 
faz a ligação entre o vermelho e o violeta. (MAZZILLI, 1993, p. 22). 

 

Luminosidade, por sua vez, “corresponde ao grau de luminosidade da cor, podendo ser 

comparada a uma escala que vai do negro (cor de claridade mínima) ao branco (cor de 

claridade máxima)” (MAZZILLI, 1993, p. 22).  
Por fim, saturação “corresponde ao grau de pureza da cor, podendo ser obtido pela 

comparação da cor ao cinza neutro. Pode-se dizer que o grau de saturação diminui quando a 

cor se aproxima do cinza, perdendo sua 'força'” (MAZZILLI, 1993, p. 22). 

Os atributos de aparência de cores são alguns elementos que influenciam no modo 

como a cor é refletida e visualizada. Determinada cor escolhida por meio de um catálogo, cuja 

amostra provavelmente está impressa em um papel específico na dimensão aproximada de 

2 cm x 5 cm, visualizada sob determinadas condições de iluminação existente no local, a 

nuance não mais será a mesma em condições diferentes. Por exemplo, ao ser feita a 

transposição da cor escolhida para a parede de uma residência, com condições de iluminação 

diferente, um entorno contendo outras características cromáticas e uma superfície abrangendo 

uma área bem maior do que a área da amostra impressa, do ponto de vista visual, será obtida 

uma percepção da nuance diferente da percepção previamente escolhida. 
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É importante definir tais conceitos como o que é atributo de cor e atributo de aparência 

de cor, pois isso contribui, de forma decisiva, para a compreensão dos elementos que formam 

as cores e permite obter um maior domínio com relação à especificação cromática almejada 

para um projeto. Desse modo, compreender quais são as dimensões das cores, que são os 

atributos de cor – matiz, luminosidade e saturação – facilita no entendimento de outros 

elementos, como os contrastes cromáticos, que também influenciam sobremaneira no modo 

como as cores são vistas e no resultado final desejado.  

 

 

2.4 Contrastes cromáticos 

 

 
Eu pinto a vista de minha janela; um certo lugar, determinado por sua 
posição na arquitetura de uma casa, eu pinto com ocre. Eu digo que vejo esse 
lugar com essa cor. Isso não significa que eu veja aqui a cor ocre, pois esta 
matéria de cor costuma aparecer, assim contextuada, mais clara, mais escura, 
mais avermelhada (etc.) do que o ocre [...]. Como porém se alguém me pede 
para indicar o exato matiz que eu vejo lá? – Como deve ser indicado? E 
como determiná-lo? Poder-se-ia exigir que eu produzisse uma amostra de 
cor (um pedaço de papel quadrado de tal cor). Eu não digo que uma tal 
comparação seja desprovida de interesse, mas ela nos mostra que não é em 
princípio claro como matizes podem ser comparados nem o que significa 
'identidade de cor'.” (WITTGENSTEIN, 2009, p. 47). 

 

Essa transcrição proveniente do livro Anotações sobre as Cores, de Ludwig 

Wittgenstein, refere-se a como uma cor previamente especificada – neste caso, a ocre –, após 

ser aplicada, sofre interferência de outras cores existentes no contexto, não apresentando mais, 

do ponto de vista visual, as características de quando foi escolhida anteriormente.  

Essa propriedade das cores – de serem mutáveis dependendo da situação em que são 

aplicadas – ocorre, entre outros motivos, pois existem alguns fatores que interferem na 

percepção cromática da cor que é observada, como a relação atributos de cores e atributos de 

aparência de cores e os contrastes cromáticos.  

Outro fato importante é a participação do aparato visual na visualização dessa nuance, 

pois, geralmente, a retina participa desse processo ao promover “uma interação constante 

entre as cores dos objetos que se apresentam” (GUIMARÃES, 2004, p. 39), o que confere 

novas qualidades às paletas que estão sendo observadas.  

Além da participação de forma ativa do aparelho ocular, sendo propositor de novas 

qualidades e interferindo na experiência cromática, há o fato também de quase nunca ser 
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encontrada uma cor isolada, estando as cores sempre envolvidas com outras existentes em um 

mesmo contexto. Isso irá ocasionar, portanto, a interação entre as cores existentes devido aos 

contrastes cromáticos. Como resultado, a gama vivenciada nessa situação poderá sofrer 

modificações – às vezes por completo, às vezes com menos intensidade – do ponto de vista da 

percepção visual, em como ela é observada na realidade e de como ela é fisicamente.  

Esse fato foi uma das maiores críticas de Goethe às experiências realizadas por 

Newton, pois este realizou seus experimentos refratando a luz branca do sol em condições 

ideais de visualização através de uma câmara obscura, não permitindo a incidência de 

nenhuma interferência externa. Para Goethe, essas condições ideais definidas por Newton não 

existiam na prática, já que as cores são sempre visualizadas em um determinado contexto. 

Assim sendo, as qualidades cromáticas interferem na percepção da cor. 

Os ensinamentos deixados por Goethe foram a base de algumas aulas ministradas na 

escola alemã Bauhaus, com método mais representativo do ensino da cor; as aulas foram 

desenvolvidas, principalmente, pelos professores Johannes Itten, Paul Klee, Wassily 

Kandinsky e Joseph Albers entre 1919 a 1933.  

A base fundamental dos ensinamentos apresentados por Itten foi a teoria geral dos 

contrastes, em que “os alunos tinham que estudar os contrastes de três formas: experimentá-

los sensivelmente, objetivá-los racionalmente, compreendê-los sinteticamente” (BARROS,  

2006 apud JOHANNES, 1961, p. 70). Os contrastes cromáticos propostos por Itten são sete. 

Lilian Barros (BARROS, 2006 apud JOHANNES, 1961, p. 97-100) os apresenta da seguinte 

forma: 

  

1. Contraste de cores puras: é quando as cores puras do círculo cromático, ou seja, as cores 

vivas e saturadas contrastam uma com as outras, destacando-se a participação do branco e do 

preto na composição das cores. 

2. Contraste de luminosidade: esse contraste envolve a relação de claro-escuro e o valor tonal 

das cores. Pela relação claro-escuro, qualquer cor pode ser clareada com o branco ou 

escurecida com o preto. Pelo valor tonal das cores, as cores puras possuem qualidades tonais 

diferentes, sendo um amarelo vivo uma cor mais clara se comparada a um azul vivo. 

3. Contraste de quente-frio: atinge o seu efeito mais vigoroso quando o contraste se dá entre 

as cores laranja-vermelho e azul-verde. Esse contraste é relativo, pois, se for colocado um 

verde amarelado perto de uma composição feita com amarelos e laranjas, esse verde 

amarelado será uma cor fria. Porém, se essa mesma cor for colocada perto de uma 

composição de azul e verde, esse verde amarelado parecerá quente. 
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4. Contraste de complementar: ocorre quando é feita uma composição com dois matizes 

diametralmente opostos no círculo cromático. Do ponto de vista químico, um dos efeitos que 

surge quando se aproximam duas cores complementares é que elas se anulam, resultando no 

cinza. Do ponto de vista fisiológico, duas cores complementares justapostas intensificam-se 

ao máximo. Esse conceito está relacionado com o conceito de contraste simultâneo, descrito a 

seguir. 

5.  Contraste simultâneo: também conhecido como ilusão de ótica ou indução cromática, 

complementa o conceito de contraste de complementares. Isso significa que, se forem 

colocadas duas cores complementares justapostas, um amarelo junto com um roxo, por 

exemplo, o amarelo “joga” no roxo a cor complementar ao amarelo, ou seja, o próprio roxo, e 

este “joga” no amarelo o próprio amarelo, intensificando o cromatismo dessa composição. 

Porém, esse contraste não se refere somente a cores complementares, acontecendo com todas 

as cores existentes no círculo cromático. O contraste simultâneo ocorre “quando áreas com 

colorações diversas interferem simultaneamente na percepção cromática: um mesmo verde, 

por exemplo, parecerá mais azulado quando estiver ao lado de um vermelho e mais amarelo 

ao lado de um violeta” (GUIMARÃES, 2004, p. 45). 

6. Contraste de saturação (qualidade da cor): é o contraste existente entre as cores vivas e 

puras com cores acinzentadas e dessaturadas. Uma cor está dessaturada quando, em sua 

mistura, haver uma boa quantidade de sua cor complementar. 

7. Contraste de quantidade/extensão: esse contraste refere-se à quantidade de cores que deve 

haver em uma composição, considerando que apresentam intensidades diferentes, devendo 

dimensioná-las conforme essa regra. Itten vai resgatar os estudos desenvolvidos por Goethe 

em que ele considerava que uma cor pode ser naturalmente mais clara e luminosa e a outra ser 

naturalmente mais escura e tênue. A primeira razão, apresentada abaixo, foi estabelecida para 

uma composição contendo as três cores primárias; a segunda razão foi estabelecida para uma 

outra composição contendo as três cores secundárias. Como resultado, temos a seguinte razão: 

  

amarelo : vermelho : azul = 3 : 6 : 8  

laranja : violeta : verde = 4 : 8 : 6 

 

Se for desenvolvida uma composição com duas cores complementares, como laranja e 

azul, obedecendo ao contraste de quantidade, deverá haver, nessa composição, quatro partes 
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de laranja para oito partes de azul. Ou seja, 4 : 8 = 1 : 2, o que significa que a composição 

deve conter o dobro de azul em relação ao laranja. 

Existe outro fenômeno cromático responsável pela geração de um contraste parecido 

com o contraste de complementar e com o contraste simultâneo, que também desencadeia na 

complementar. Porém, esse fenômeno, chamado de pós-imagem, é diferente em essência, pois 

ocorre num instante depois e permanece por alguns segundos na retina humana. Isso acontece 

porque, depois que os cones ficam expostos e são saturados a uma determinada informação 

cromática, eles geram a cor complementar à que foi visualizada pelo observador. 

 

Inicialmente, os cones, em áreas próximas as áreas saturadas, manifestam a 
tendência de inibição e provocam, no objeto percebido, auréolas na cor 
complementar. Se a área monocromática saturada tiver como fundo uma 
superfície acromática, o efeito é mais perceptível e o fundo assumirá tons 
que tendem a cor complementar. Se o campo visual, no entanto, for 
constituídos de áreas monocromáticas diversas, a saturação provocará 
influências recíprocas nos limites entre as cores. O segundo efeito é a 
necessidade que o olho sente de se desviar do objeto cuja cor foi saturada e 
buscar a cor complementar para recuperar o equilíbrio. Uma vista saturada 
pelo amarelo, por exemplo, solicita a presença do violeta. Com esses 
recursos, também é possível contribuir no direcionamento na “leitura” de 
uma página impressa. A predominância de determinada cor atrairá o olhar 
para a cor complementar. Por fim, caso o olhar não encontre novos objetos 
com a cor complementar, provocará por si mesmo a manifestação conhecida 
como 'pós-imagem negativa', em fundos neutros. (GUIMARÃES, 2004, p. 
39). 

 

 

2.5 Sínteses cromáticas 

 

 

Os seres humanos não são capazes de enxergar a luz que é emitida diretamente pelo 

sol, visualizando somente a luz que é refletida em uma superfície. Quando a luz é emitida, as 

cores podem ser misturadas a partir das três cores primárias da síntese aditiva (vermelho, 

verde e azul). Ao misturar tintas e pigmentos, indiretamente manipula-se e visualiza-se a luz 

refletida. Assim, quando a luz atinge uma superfície pigmentada, alguns comprimentos de 

onda são absorvidos e outros refletidos.  

Os comprimentos de ondas que são refletidos determinam a cor que é vista. Sendo 

assim, uma superfície vermelha irá absorver luz emitida verde e azul, refletindo a luz 

vermelha; uma superfície verde irá absorver luz vermelha e azul, refletindo a luz verde; e, por 
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fim, uma superfície que absorve os comprimentos de onda vermelho e verde reflete o 

comprimento de onda correspondente ao azul.  

 Ao misturar duas tintas ou pigmentos, vermelho com verde, por exemplo, não será 

possível obter o amarelo como resultado. Isso acontece porque cada uma dessas tintas 

absorvem mais luz do que refletem e, desse modo, o resultado final será uma tinta marrom 

escura.  

 A respeito disso, Mazzilli (1991, p. 23) esclarece que 

 
Quando misturamos tintas e pigmentos estamos trabalhando com uma 
mistura subtrativa. Na mistura de pigmentos obtém-se a cor resultante por 
síntese subtrativa. Os pigmentos nos materiais coloridos atuam como filtros 
de luz. Cada superposição de pigmentos determina uma posterior subtração 
de luzes refletidas, até a ausência absoluta de toda radiação, ou seja, a 
sensação de preto. 

 

Agora, ao misturar dois comprimentos de ondas, um vermelho com um verde, o 

resultado final será o amarelo. Isso acontece pois a luz que é refletida é mais clara do que as 

duas cores formadoras da mistura e, com isso, a partir dessa composição, é possível obter 

como resultado final o amarelo. 

 
Neste tipo de síntese são dadas entre si radiações de diversos comprimentos 
de onda. Se projetarmos simultaneamente sobre uma superfície branca 
alguns comprimentos de onda (através de filtros) de maneira que se 
sobreponham em parte, observaremos que a zona onde os feixes luminosos 
se sobrepõem são percebidas pelo olho como uma cor distinta e mais clara 
que as projetadas. Portanto, com o estímulo simultâneo na retina de todos os 
diversos comprimentos de onda, ou ao menos com a soma de dois, obtêm-se 
a sensação de cor que se aproximará do branco quanto maior o número de 
radiações emitidas. (MAZZILLI, 1991, p. 23). 

 

Dependendo se a mistura é subtrativa ou aditiva, suas cores primárias – aquelas que 

são indecomponíveis e não podem ser obtidas através de misturas – serão diferentes. No caso 

da mistura subtrativa, as três cores primárias são amarelo, ciano e magenta. Já no caso da 

mistura aditiva, as três cores primárias são vermelho, verde e azul. Misturar as três primárias 

da mistura subtrativa geram-se como resultado as cores que formam as primárias na mistura 

aditiva. O mesmo acontece na mistura aditiva: ao misturar as três aditivas primárias, as 

secundárias resultantes desse processo são as primárias da mistura subtrativa. 
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3 SISTEMAS DE NOTAÇÃO CROMÁTICA: O MUNSELL COLOR SYSTEM E O 

NATURAL COLOUR SYSTEM 

 

 

 Para tratar dos sistemas de notação cromática, é preciso ter uma visão global dos 

objetivos e contextos envolvidos, que representam um avanço no entendimento do fenômeno 

cor. Devido ao interesse que o homem sempre teve pelas cores, todos os conhecimentos, 

teorias e descobertas foram se somando ao longo dos séculos, contribuindo, assim, para que, 

no início do século XX, fosse desenvolvido um mecanismo, conhecido por Sistema de 

Notação Cromática, para trabalhar com as cores de forma objetiva e didática. 

Um sistema de notação cromática é um mecanismo padronizado representado por 

amostras de cores, impressas ou digitais, que foram selecionadas em intervalos regulares e 

estruturadas a partir de coordenadas. Geralmente, esse tipo de sistema é estruturado por 

códigos, que, para serem decifrados, exigem que se entenda qual a sua origem, os conceitos 

envolvidos, a linguagem por meio de códigos e a base de sua formulação. 

Dessa forma, os sistemas não são estruturados a partir de tendências ou conceitos da 

moda vigente, o que faz com que sua possibilidade de utilização abranja as mais diversas 

áreas de pesquisa no campo das cores. Para facilitar a compreensão de como surgiram esses 

sistemas, foi elaborado um quadro-resumo com as mais significativas contribuições propostas 

ao longo do tempo, seu autor e a data histórica em que foram apresentadas. Entretanto, não 

será realizada uma análise dos acontecimentos econômicos, sociais, políticos e históricos dos 

períodos em que foram elaboradas, pois o intuito desse timeline é apenas mostrar, de forma 

didática e sintética, como algumas teorias e alguns conceitos foram contribuindo, ao longo 

dos séculos, para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos sistemas de notação cromática.  

Para tanto, elaborou-se um quadro resumo (QUADRO 1) que propõe um recorte a 

partir de Jean Battista Alberti, passando pelos principais pesquisadores que deram grande 

enfoque ao estudo das cores, até chegar ao Natural Colour System, que, por ordem 

cronológica, foi o último sistema proposto de acordo com o recorte desenvolvido para esta 

pesquisa.  

Nesse quadro, também mencionam-se alguns ilustres pesquisadores, como, Goethe, 

Schopenhauer e Wittgenstein, que, por mais que não tenham desenvolvido nenhum sistema 

propriamente dito, deixaram contribuições de enorme relevância para o entendimento do 

fenômeno cor e foram de extrema importância para o desenvolvimento desses modelos 

cromáticos. 
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Contudo, isso não significa que outras contribuições feitas com relação às cores antes 

de Alberti – como as colaborações deixadas por Platão, Aristóteles, Descartes, entre tantos 

outros ilustres pesquisadores – e mesmo outras contribuições feitas durante o período 

proposto pelo recorte feito nesta pesquisa não tiveram sua importância. Considera-se que 

todos os estudos que envolveram as cores são de extrema valia e influenciaram o percurso em 

direção ao entendimento do fenômeno cromático. O fato de este recorte ser proposto iniciando 

por Alberti e ter sido contemplado somente com alguns pesquisadores é somente por julgar 

que, no momento escolhido, inicia-se uma sequência de teorias e descobertas de forma mais 

sequencial, que levaram, definitivamente, ao entendimento que se tem nos dias de hoje do 

conceito cor.  

 
Quadro 1 - Cisão esquemática dos principais colaboradores no estudo da cor 

 
Fonte: A autora. 
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Segundo Roy Bern (2000 apud CESAR, 2002), os sistemas podem ser classificados 

em três grupos básicos, pois existe um denominador comum que possibilita serem agrupados 

conforme a sua concepção. Os três grupos são os sistemas baseados na mistura das cores, os 

sistemas baseados na percepção fundamentada na experimentação visual e os sistemas 

baseados na colorimetria visual, que são também formulados pela experimentação visual. 

Os sistemas baseados na mistura de cores referem-se aos sistemas que se baseiam na 

mistura de cores elementares por meio de um processo de coloração. Sendo que cada sistema 

possui suas próprias cores elementares, poderá haver diferença entre um sistema e outro. 

Pode-se citar os sistemas CMKY e Pantone Matching System, bastante conhecidos na 

indústria gráfica, que são formulados por meio de uma mistura mecânica de pigmentos que se 

sobrepõem para se alcançar as nuances desejadas nas impressões. 

O sistema CMYK dispõe de quatro cores elementares: ciano (C), magenta (M), 

amarelo (Y) e preto (K). Essas cores, quando misturadas, geram as outras cores visualizadas 

nas impressões. Já o sistema Pantone dispõe de quatorze tintas básicas, aumentando, em 

muito, o número de cores principais. Esse aumento de tintas acarreta num aumento 

significativo de cores conseguidas por mistura ou na gama de cores (colour gamut) resultante 

da impressão.  

 Os sistemas baseados na percepção fundamentado na experimentação visual referem-

se aos sistemas que são baseados na percepção das cores obtidas por meio da experimentação 

feita pelo sentido da visão. Por requererem a percepção visual,  

 
os sistemas baseados na percepção visual pressupõem, por definição, um 
conjunto de percepções visuais, portanto, esses sistemas estão na mente e, 
consequentemente, não requerem modelos ou exemplos. Nesse sentido 
temos um sistema de ordenação cromática como um sistema conceitual de 
percepção, diferentemente da exemplificação de um sistema de organização 
que é um sistema físico que descreve um sistema de ordenação cromática. 
(CESAR, 2002, p. 5). 

 

O Munsell Color System e o Natural Colour System, este último também conhecido 

pela sigla NCS (assim chamado doravante), são extremamente utilizados nas mais diversas 

áreas de atuação por terem uma ordenação cromática lógica, uma vez que as cores estão 

dispostas de forma coerente e fundamentadas nos atributos de cores ou conceito similar. 

Por fim, os sistemas baseados na colorimetria visual também são baseados na 

experimentação feita pelo sentido da visão. Conforme afirma Cesar (2002, p. 6), “por ser 

voltado para estudos de iluminação sua utilização na arquitetura, no que tange as cores 
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substrativas, é pouca frequente”. Pode-se citar, como exemplo desse grupo, os sistema CIE 

adaptado para utilização na indústria, o CIELab.  

Cada sistema possui suas próprias características e uma linguagem particular, variando 

a sua estrutura conforme os preceitos estabelecidos por seus criadores. Dentro dessa pesquisa, 

optou-se por abordar os dois principais sistemas mais utilizados em arquitetura nos dias de 

hoje por serem mundialmente aceitos, por serem organizados a partir da percepção de cores e 

por serem de fácil compreensão. Irá ser detalhado o sistema americano Munsell Color System, 

que foi o primeiro sistema a ser comercializado por meio do Atlas do Sistema Munsell, e o 

sistema sueco Natural Colour System, que, desde a sua aparição, alcançou um grande aceite 

internacional. 

Porém, para ter a real dimensão de como funcionam esses sistemas, deve-se 

compreender que suas origens estão atreladas a todo um desenvolvimento intelectual e a 

conhecimentos tanto teóricos como práticos do fenômeno cor, adquiridos ao longo dos 

séculos.  

 

 

3.1 Contribuições feitas ao longo da história até a formulação dos sistemas de notação 

cromática 

 

 

Desde os tempos mais antigos, o homem manifesta sua vontade de querer organizar as 

cores. Um dos sistemas mais antigos que se tem notícia é a Kabala, na qual as cores eram 

vistas de forma mais exotéricas. Outro sistema bem antigo também conhecido é o Litúrgico, 

que baseou seus conceitos na questão simbólica das cores.  

 Devem-se a Leonardo da Vinci as primeiras tentativas para definir quantativamente as 

cores. Seus escritos já estavam relacionados a elementos da Óptica, da Física, da Química e 

da Fisiologia, baseados em formulações teóricas e esparsas. Para ele, as cores primárias eram 

as cores simples. Diferentemente de Alberti, que considerava cores essenciais o vermelho, o 

verde, o azul e o cinza, da Vinci sugere que, para a produção de todas as cores presentes na 

natureza, as geratrizes seriam o vermelho, o amarelo, o verde e o azul, substituindo o cinza de 

Alberti pela cor amarela.  

Assim como Aristóteles, Leonardo da Vinci incluiu o preto e o branco na escala de 

produção de cores, sem os quais seria impossível definir contrastes. O branco seria a cor 

equivalente à luz, sem a qual nenhuma cor seria percebida; o preto seria a privação da cor, 
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assumindo um caráter diferenciado do branco e do preto, por serem consideradas como sendo 

acromáticas em relação às cores. Desse modo, Leonardo da Vinci formula uma escala de 

cores incluindo o branco e o preto numa escala de luminosidade. Se a cor estivesse mais perto 

do preto, ela era considerada rebaixada e, se estivesse mais perto do branco, ela era 

degradada.  

Três a quatro séculos depois, as escalas cromáticas de Chevreul, Ostwald e Munsell 

“apoiaram-se nos enunciados de da Vinci, incluindo o branco e o preto como limites extremos 

de luminosidade das cores” (PEDROSA, 2009, p. 50). Das cores simples enunciadas por 

Leonardo poderiam ser criadas tanto as cores-pigmentos (cores químicas) como as cores-luzes 

(cores físicas), resultando, dessa forma, na soma de todas as cores presentes na natureza.  

Foi com da Vinci que começaram as primeiras revelações da natureza comum a todos 

os códigos e troncos cromáticos, “cujas origens se perdem na Mesopotânia, Egito e Grécia” 

(PEDROSA, 2009, p. 54), onde a essência “é o contraste entre luzes e sombras, ou seja, entre 

claro e escuro. À medida que se alteram os contrastes, altera-se o nível de beleza. Daí pode-se 

concluir que a beleza da cor é sempre relativa” (PEDROSA, 2009, p. 54).  

As descobertas de da Vinci levaram à relatividade da aparência da cor, que teve 

grande importância nas artes visuais, pois revelava o fenômeno da simultaneidade do 

contraste cromático. Pedrosa (2009, p. 54) afirma que “esta descoberta revela a essência da 

beleza do colorido, oriunda da ação das cores uma sobre as outras, ao mesmo tempo que 

mostra a relatividade da aparência da cor”. Scheffer, Goethe e Chevreul entendem a 

proposição proposta por da Vinci, o que leva Chevreul, anos mais tarde, a formular toda sua 

teoria baseada nessa relatividade, conhecida como Lei do Contraste Simultâneo.  

Enquanto a teoria de Aristóteles afirmava serem sete as cores fundamentais, Descartes 

propõem uma nova maneira de percebê-las e define-as como sendo uma sensação – ideia essa 

reconhecida por Leonardo e séculos mais tarde por Goethe (PEDROSA, 2009). Entretanto, 

Isaac Newton, ao interceptar um raio de luz com um prisma, decompondo a luz branca em 

luzes coloridas, fez avançar as descobertas, "retirando a noção da cor do âmbito das 

impressões subjetivas para introduzi-la no caminho das medidas e verificações matemáticas”, 

conforme afirma Pedrosa (2009, p. 60). 

 Isso permitiu que Newton definisse os raios quantitativamente, desenvolvendo, mais 

tarde, um disco conhecido como o Disco de Newton. Esse disco foi dividido em sete partes 

não iguais, sendo que cada parte tinha uma cor proveniente da decomposição da luz branca, 

correspondendo aos percentuais de cada uma. Com isso, Newton inaugura o primeiro método 
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de representação gráfica de uma grandeza de cores e apresenta cada uma das sete partes, que, 

quando unidas, formavam o todo, ou seja, a luz branca.   

Mais tarde, em 1730, Jakob Cristoph Le Blon, gravador alemão, afirmou que todas as 

cores estavam contidas em apenas três: vermelho, amarelo e azul seriam as cores primárias 

responsáveis pela formação de todas as outras cores-pigmentos. Dessa forma, a junção das 

três resultaria no preto, separando, aqui, definitivamente, as cores químicas das cores físicas.  

Em 1766, tem-se notícia do primeiro livro impresso sobre o tema, conhecido como 

The Natural System of Colours, criado por Moses Haris. Conhecedor do Disco de Newton – 

publicado na obra Óptica (1704), de Newton – e utilizando as três cores formadoras de todas 

as outras em cor-pigmento, Haris produziu dezoito outras por mistura, o que o permitiu 

formular um círculo cromático impresso (PEDROSA, 2009).  

R. Waller, em 1689, propôs uma representação gráfica em duas dimensões utilizando 

como base um tabuleiro de xadrez. Nessa base, as quatro cores propostas por Leonardo da 

Vinci foram agrupadas com o vermelho e o amarelo em uma das extremidades; do mesmo 

lado, mas na extremidade oposta, foram agrupadas com o verde e o azul. Dessa forma, o meio 

do quadrante era composto pelas cores oriundas a partir da mistura das cores principais. Com 

isso, ele inaugura uma nova fase, passando à busca gráfica para as três dimensões 

(PEDROSA, 2009).  

O primeiro sólido de grande valor representativo foi proposto por Jean Henri Lambert 

(1772). Conhecido como a pirâmide de Lambert, esse sólido – cuja forma foi baseada em 

triângulos disposto a uma distância regular um do outro – ia se sobrepondo, diminuindo 

gradualmente de tamanho. Lambert utilizou as três primárias definidas até então – vermelho, 

amarelo e azul – e colocou-as na base do triângulo. Pela mistura delas, os outros triângulos 

eram coloridos, formando, assim, as cores secundárias e terciárias “que se misturam e 

escurecem até atingir o preto no centro. À medida que os triângulos iam diminuindo de 

tamanho até o vértice oposto, perde coloração por dessaturação, até chegar no ápice, que é 

branco” (PEDROSA, 2009, p. 91). Pedrosa (2009) afirma, ainda, que essa pirâmide teve como 

falha principal “não apresentar o rebaixamento das cores primárias, no sentido do preto” (p. 

91). 

Philipp Otto Runge (1777-1810) propôs, em 1808, uma forma esférica que 

complementava a pirâmide de Lambert. Em sua esfera, as cores mais puras eram dispostas no 

eixo intermediário – o círculo equatorial; à medida que iam ganhando luminosidade, elas 

avançavam em sentido ao polo norte da esfera até chegarem ao branco. No sentido oposto, à 

medida que iam escurecendo, caminhavam em direção ao polo sul até atingirem o preto. Esse 
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sólido proposto por Runge é considerado a primeira representação correta da disposição das 

cores naturais: 

 
É que cada cor tem um ponto de maior pureza e liberdade de todo o branco e 
todo preto, ponto este demonstrado no globo cromático, imaginado de 
maneira muito engenhosa por Runge através da linha do Equador. Distante 
por igual do polo branco e do preto. É que nessa linha do Equador todas as 
cores estão aplicadas com transições totalmente imperceptíveis de uma para 
a outra de modo que, por exemplo, o vermelho por um lado passa aos poucos 
para o laranja, essa para o amarelo, este para o verde, este para o azul e este 
para o violeta, que por fim retorna ao vermelho. Todas essas cores, porém, 
mostram-se apenas na linha do Equador com total energia e perdem-se cada 
vez mais em direção ao polo preto mediante ao escurecimento, ou em 
direção ao polo branco mediante o desvanecimento [...]. 
(SCHOPENHAUER , 2003, p. 60). 

 

Mais tarde, Wilhelm von Belzold, seguindo um padrão estabelecido por Helmholtz, 

construiu outro sólido, agora apresentando as cores dispostas na forma cônica. Ao contrário 

da disposição proposta anteriormente por Lambert, que só apresentava o clareamento e a 

aproximação ao branco da base do triângulo até atingir o ápice, na forma cônica proposta por 

Bezold, as cores primárias estavam dispostas na parte externa da base do cone. À medida que 

as cores caminhavam para o centro da base, clareavam até atingir o branco; e, na medida em 

que caminhavam no sentido do ápice oposto, elas rebaixavam até atingir o preto.  

 No entanto, coube a Michél Eugène Chevreul, químico da indústria de tinturaria, a 

construção do mais “curioso catálogo de cores até hoje conhecido, com cerca de vinte mil 

tons classificados teoricamente, desde as cores saturadas e suas misturas até o branco por 

degradação e o preto por rebaixamento. A forma utilizada para o seu sólido foi a de um 

hemisfério” (PEDROSA, 2009, p. 92). 

Devido às confusões vocabulares, à insuficiência de palavras para designar as cores e 

à necessidade de propor um padrão cromático para que a reprodução das cores pudesse ser 

feita com maior critério, esses catálogos padronizados e impressos em larga escala faziam-se 

imprescindíveis; dessa forma, as cores podiam ser codificadas, representadas e padronizadas a 

fim de serem reproduzidas em escala. Portanto, precisava-se criar um modo que pudesse ser 

de fácil representação, não podendo haver confusões para reproduzi-las e designá-las, uma 

vez que “lidar com a cor, portanto, é, em certa medida, lidar com os limites da linguagem. É 

tentar imaginar, quase sempre por intermédio da linguagem, o que seria um mundo sem 

linguagem” (BATCHELOS, 2007, p. 94). 
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Já na segunda metade do século XIX, com as transformações ocorridas impulsionadas 

pela industrialização e devido a uma mudança significativa na forma de produção artesanal, a 

crescente comercialização de corantes e pigmentos começava a requerer formas mais 

adequadas de classificação e maneiras designativas mais precisas para que tais produtos 

pudessem ser comercializados em larga escala. Devido a esse fato, os catálogos de cores 

tinham uma maneira classificatórica numérica baseada em códigos; essa era a forma mais 

eficiente de catalogar e agrupar as tonalidades, contribuindo, assim, para que não houvesse 

discordância vocabular. 

Com todos esses avanços oriundos da industrialização, surgem, no final do século 

XIX, 

 
inúmeros sistemas de referência e padronização de cores. Com aplicação 
regional ou nacional, os mais conhecidos foram os sistemas RAL, 
largamente empregado na Alemanha; o Sistema do British Color Council; o 
de Syreeni, na Finlândia; Pêtre (Octochrome), na Bélgica; Marnier 
Lapostolle, na França; Perry Martin, na Suécia etc. (PEDROSA, 2009. p. 
92). 

 

Dando continuidade a esse sistema de padronização e tentando garantir a maior 

precisão possível, Wilhelm Ostwald, notável químico alemão que também entendia as cores 

como uma sensação, criou um sistema de mostragem chamado sólido das cores: 

 
No sólido, constituídos por triângulos equiláteros unidos pela base em torno 
de um eixo, as cores são colocadas de maneira que suas complementares 
ficam diametralmente opostas. O vértice horizontal corresponde ao grau de 
maior pureza da cor (saturação). A cor, dividida e oito estágios, degrada-se 
progressivamente até atingir o branco do vértice superior e o preto do vértice 
inferior. Tal sistema tem a vantagem de revelar, num mesmo lance visual, as 
várias gradações de uma cor, que em progressão sistemática atingem o 
branco e o preto. (PEDROSA, 2009. p. 93, grifo do autor). 
 

 E foi o método de padronização da cor-pigmento criado por Munsell que recebeu o 

maior prestígio. Em 1915, foi publicada a primeira edição do Atlas do Sistema de Cores 

Munsell, que é conhecido popularmente como a árvore de Munsell. Em 1942, a American 

Standards Association (Associação Americana de Normas) recomendou o sistema proposto 

por Munsell como o padrão de aferição cromática.  

 Pela Swedish Colour Centre Foundation, desde 1964, começaram a ser realizadas 

pesquisas baseadas na teoria da percepção de cores, formulada por Edwald Hering, em 1874. 

Com isso, em 1976, é proposto um novo sistema de cores baseado na percepção visual, 
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trazendo um conceito diferenciador em que foi substituída a saturação pelo conceito de 

quantidade de cor, o conceito de cromaticidade. Nos dias de hoje, a Natural Colour System é 

um dos sistemas mais conhecidos e utilizados mundialmente nas mais diversas áreas de 

pesquisa que envolvam a temática da cor.  

 

 

3.2  Objetivos dos sistemas de notação cromática 

 

 

Com o sistema de notação cromática, tem-se uma maneira de garantir a reprodução de 

cor, disponibilizando, por meio da representação gráfica por coordenadas, os atributos matiz, 

luminosidade e saturação. Sendo que cada sistema possui seus próprios conceitos, é preciso 

entender mais a fundo o sistema com o qual se pretende trabalhar, pois poderá haver pequenas 

alterações conceituais entre um e outro, como será tratado mais adiante. Porém, a fim de 

facilitar o entendimento, a visualização e a posição de uma cor específica em relação a todas 

as outras presentes em um dado sistema, todos os sistemas possuem uma representação no 

formato 3D, facilitando, assim, a compreensão geral da escala de cores existentes.  

Outra maneira de representação dos sistemas bastante utilizada é a exibição deles na 

forma bidimensional. Para isso, algumas representações são necessárias, possibilitando a 

visualização das cores mediante a utilização do círculo cromático, da escala de luminosidade 

e da escala de saturação. É importante desde já mencionar que, como cada sistema possui seus 

próprios conceitos e forma de representação, existem algumas diferenças conceituais entre 

eles. Porém, via de regra, como os atributos de cores são sempre matiz, luminosidade e 

saturação, de certa maneira, todos eles trabalham com esses pressupostos.   

Uma das formas de representação dos sistemas, conforme observa Arthur 

Schopenhauer (2003), é o círculo cromático, uma grandeza coerente, constante e sem 

fronteiras internas. Nele, 

 
todas as suas cores se interpenetram mediante nuanças imperceptíveis, 
assim, se permanecemos nesse ponto de vista, não importa quantas cores se 
queira supor. Contudo, em todos os povos e em todas as épocas, 
encontramos para vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e violeta, nomes 
especiais compreendidos em toda a parte para designar tais cores bem 
específicas, embora eles apareçam na natureza de maneira pura e perfeita 
muitíssimo raramente. (SCHOPENHAUER, 2003, p. 67). 
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Entretanto, apesar de os círculos cromáticos dos dois sistemas que serão estudados 

detalhadamente nesta pesquisa poderem conter inúmeros matizes, como mencionado por 

Schopenhauer (2003), por razões didáticas e econômicas, eles apresentam o círculo com um 

número definido de amostras, visto que ambos possuem sua versão impressa e, quanto mais 

amostras, mais oneroso o custo envolvido para a fabricação e a comercialização desses 

catálogos. 

Outra forma de representação é a escala de luminosidade, variando no que diz respeito 

à claridade ou ao escurecimento de uma determinada nuance, clareando ou escurecendo nas 

extremidades norte e sul. Dependendo do sistema, o polo norte é onde ficam as cores com 

maior luminosidade e que melhor se assemelham à cor branca; o polo sul é, por sua vez, onde 

as nuances perdem luminosidade, escurecendo e assemelhando-se mais à tonalidade preta. 

Esse clareamento ou escurecimento em sentido ao polo norte ou sul pode variar de sistema 

para sistema, uma vez que existem aqueles onde o escurecimento está localizado na 

extremidade norte e o clareamento, na extremidade sul. Se a escala de luminosidade for 

acromática, nota-se a presença dos cinzas neutros, possibilitando as passagens intermediárias 

de um polo ao outro. Se a escala de luminosidade for cromática, isto é, possuir matiz, as 

nuances intermediárias serão os cinzas coloridos. 

Por fim, no que se refere à saturação, uma cor, ao ser encontrada em seu estado mais 

puro, vivo, pode perder saturação conforme se adiciona o tom complementar à sua tonalidade, 

dessaturando-se até atingir o tom cinza. Se continuar sendo adicionado esse mesmo tom 

complementar, por fim, chegará à saturação completa, só que, agora, no lado oposto do matiz 

que foi escolhido anteriormente.   

No caso do sistema NCS, por apresentar em sua estrutura o conceito de cromaticidade 

diferente do conceito de saturação, essa relação demonstrada acima não irá ocorrer. Porém, 

esse fato não invalida o sistema NCS nem o conceito dado aos atributos de cores, somando a 

isso o conceito de cromaticidade3 proposto por esse sistema. 

 Dentro dos sistemas, as cores dispostas nos mostruários são todas nomeadas por meio 

de códigos específicos, tendo cada sistema o seu próprio código. O fato de apresentarem 

códigos em vez de palavras tem razões muito claras. Uma delas é porque se, dentro de um 

sistema, uma cor chama verde-esmeralda, só poderia se supor que essa cor contém verde em 

sua mistura. Contudo, não seria possível compreender em que posição do círculo cromático 

                                                
3 O conceito de cromaticidade proposto pela NCS está relacionado à ideia de quantidade de cor adicionada em 
cada matiz. Ou seja, quanto mais cor tiver um matiz, mais saturado será esse tom e, quanto menos cor tiver esse 
matiz, mais dessaturado será esse tom. 
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esse verde estaria e qual a sua relação com os outros verdes presentes no círculo (se é mais 

para um verde amarelado ou para um verde azulado). Outra razão é o fato de a nomenclatura 

não informar qual é sua escala de luminosidade e saturação, uma vez que a tonalidade verde-

esmeralda pode variar – e muito – entre o entendimento cromático do indivíduo que aplicou 

essa designação e a compreensão imaginativa do indivíduo que recebeu essa informação.  

 Por fim, outro fator que impediria tais nomenclaturas é o fato de os sistemas serem 

mundialmente aceitos. Assim, qual seria o vocabulário adequado e em que língua deveria ser 

escrito para uma compreensão geral e mundial? Muitos poderiam sugerir a língua 

internacionalmente aceita, o inglês. Entretanto, supondo que uma cor recebesse o nome de 

fuschia, será que ele seria compreendido da mesma forma na Inglaterra, no México, na 

Turquia ou na China? Com certeza não. Ludwing Wittengeist (2009, p. 51) diz que  

 
À pergunta 'O que significa as palavras 'vermelho', 'azul', 'preto' e 'branco' 
(?') podemos decerto apontar para coisas assim coloreadas – mas não vai 
além nossa capacidade de esclarecer estas palavras! De resto, acerca de seu 
emprego, nós não fazemos qualquer representação ou apenas uma de todo 
grosseira e em parte falsa. 

 

Por essa razão, todos os sistemas apresentam códigos em vez de palavras. Como 

descrito por David Batchelor (2007, p. 97), em Cromofobia,   

 
A ideia de que a cor está além da linguagem, ou de alguma outra forma no 
limite dela, tem sido expressa de diversas maneiras por inúmeros autores. No 
início de Color and Culture, John Gage menciona rapidamente ‘a sensação 
de que a linguagem verbal é incapaz de definir a experiência da cor’. Em 
Color Codes, Charles A. Riley observa que ‘a cor se recusa a submeter-se a 
sistemas verbais e esquemáticos’. Para Stephen Melville, a cor ‘pode [...] 
parecer terrivelmente refratária à nomeação e absolutamente atrelada à 
própria especificidade [...]’. Dave Hickey nota que ‘quando a cor significa 
alguma coisa, sempre significa também uma suspensão temporária da 
linguagem e da história’. E ele reconhece o paradoxo: ‘Eu já sabia, claro, 
que a suscetibilidade ao arrebatamento da cor decerto era o meu principal 
defeito como escritor, já que, para um escritor, a cor é menos um atributo da 
linguagem do que uma cura para ela.’ Leonard Shalin, em seu estudo sobre 
arte e física, escreve: ‘A cor precede a linguagem e antedata a civilização, 
conectada que está aos lençóis aquíferos subterrâneos do arcaico sistema 
límbico’, e ele cita a habilidade dos bebes de ‘reagir a objetos de cores vivas 
muito antes de aprenderem a falar [...]’. E Julia Kristeva, ao refletir sobre os 
afrescos da Capela Arena de Pádua, inicia sua instigante discussão sobe o 
uso da cor em Giotto em a afirmação de que, embora ‘as abordagens 
semiológicas considerem a pintura uma linguagem’, elas são limitadas na 
medida em que ‘não sugerem um equivalente para a cor entre os elementos 
da linguagem identificados como linguística’. Kristeve conclui que, ‘se é que 
um dia serviu para alguma coisa, a analogia linguagem/pintura, quando 
afrontada com o problema da cor, torna-se indefensável. 
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Dessa maneira, pode-se dividir os códigos em duas partes, como se fossem o nome e o 

sobrenome da cor. Juntas essas partes resultam na nomenclatura exata, sendo o nome da cor 

representado pelo matiz e o sobrenome, pela luminosidade e pela saturação. Como resultado, 

todas as cores possuem sua identidade completa, facilitando a compreensão por todos. 

Nos dias de hoje, com a grande evolução da indústria de tintas e da indústria têxtil, a 

comercialização de cores manufaturadas cresceram consideravelmente. Com isso, é comum 

que cartelas comerciais sirvam como mostruários, o que facilita a escolha das cores desejadas; 

dependendo da área que determinada empresa atua no mercado, ela pode, inclusive, 

disponibilizar uma cartela de cores contendo mais de 2.000 nuances. Como descrito por 

Marcia Holland (1999), essas cartelas comerciais de cores podem ser consideradas um sistema 

se a elaboração delas tiver sido sistematiza, tendo sido considerados o matiz, a luminosidade e 

a saturação, apresentados em sua organização e estruturação de uma forma definida por linhas 

e colunas. 

Porém, essa maneira de organizar as cores – de forma sistemática, definindo relações 

diretas entre matiz, luminosidade e saturação –, na maioria das vezes, não acontece, o que 

impossibilita que o consumidor estabeleça algumas relações cromáticas, ficando suas escolhas 

embasadas somente no gosto pessoal. Somado a isso se incluem os atributos de aparência de 

cores – como área da superfície em que será aplicada determinada nuance, tipo de acabamento 

do material, incidência direta de iluminação ou penumbra no ambiente selecionado, entre 

tantos outros fatores –, sendo muito frequente que, ao ser transferida da amostra para o 

substrato final, a nuance, do ponto de vista da percepção visual, seja diferente da desejada 

inicialmente. 

Devido a esse fato, e conforme definido por Marcia Holland (1999) a respeito dos 

sistemas de notação cromática, uma vez que eles contribuem para uma maior precisão entre a 

escolha feita inicialmente e o resultado final, depois de aplicada essa cor, esses modelos de 

aparência contribuem para que se torne  

 
indispensável distinguir claramente os aspectos objetivos e subjetivos da cor, 
da forma a garantir a exata aplicação sem distorções de iluminação artificial, 
iluminação da abóboda celeste e, consequentemente, padrões distintos de 
iluminação para uma mesma situação especial arquitetônica. (HOLLAND, 
1999, p. 17). 
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Dessa forma, a utilização desse mecanismo é extremamente importante, pois garantem 

um maior controle no resultado final. Isso faz com que possíveis distorções cromáticas sejam 

evitadas, possibilitando, de maneira objetiva e científica, um maior controle de tais mutações.  

Cada um dos dois sistemas estudados tem seu próprio software de leitura cromática, 

permitindo que todas as nuances possam ser lidas e interpretadas. Como exemplo, 

primeiramente, faz-se a leitura na cartela de cores fornecida pela empresa. É importante 

observar, também, que, para garantir uma confiabilidade maior, essas cartelas não podem 

estar comprometidas por uso inadequado, manchas de gordura, sujeira ou poeira, exposição ao 

sol ou desgastadas naturalmente, devido ao tempo de fabricação. Por fim, depois que a cor for 

aplicada na superfície, é feita uma nova leitura, comparando, assim, os resultados.   

Portanto, os sistemas de notação cromática servem para aferir, de forma sistemática e 

metodológica, conceitos, cada qual com a sua própria linguagem, tratando do fenômeno cor 

de forma objetiva, racional, lógica e confiável. 

Serão apresentados nos subitens seguintes o Munsell Color System e o Natural Colour 

System (NCS) por serem os mais utilizados em arquitetura. Eles serão apresentados de 

maneira individual, sendo explicadas suas características e seus mecanismos de 

funcionamento. Esses sistemas serão disponibilizados seguindo um critério cronológico: 

primeiro o Munsell Color System, cujo atlas foi publicado em 1915; na sequência, o NCS, que 

tem seu primeiro material divulgado em 1976.   

 

 

3.3  Munsell Color System 

 

 

O Munsell Color System – sistema Munsell ou, também como é conhecido, árvore de 

Munsell – foi publicado em 1915 com a primeira edição do Atlas do Sistema de Cores 

Munsell. A grande sacada de Albert H. Munsell, seu criador, foi perceber que, diferentemente 

do sistema proposto por Otto Runge – em que a representação era feita por meio de uma 

esfera, como se todos os matizes tivessem luminosidade, saturação e dessaturação 

semelhantes –, cada matiz tinha características particulares, dependendo da própria natureza 

da matiz, conforme afirma Banks e Fraser (2007, p. 46): 

 
 



 

50 

 

O avanço de Munsell foi perceber que, como alguns matizes são mais 
saturados que outros quando puros, as relações de cor são distorcidas quando 
o espectro é forçado a uma forma geométrica regular. Em lugar de uma 
esfera, ele terminou com uma ‘árvore’, com os matizes distribuídos por seus 
ramos em ordem de saturação e pureza. 

 

Munsell foi um dos pioneiros a representar as cores a partir de seus atributos de 

maneira uniforme. Esse sistema foi desenvolvido de forma científica com base na capacidade 

experimental humana de visualizar e perceber as cores. Como estas têm propriedades 

próprias, podendo ser percebidas com graus de luminosidade e saturação diferentes entre si, 

Munsell propôs uma forma de representação que não fosse um sólido perfeito – sendo seu 

conceito baseado na percepção visual de cada cor, a representação teve como resultado uma 

forma não regular. 

Sendo assim, os atributos são representados por um sólido irregular formado pelos 

seguintes componentes: hue (matiz), representado em graus através de um plano horizontal; 

value (luminosidade), medido na vertical, sendo o preto situado no eixo inferior (representado 

por número 1) e o branco situado no eixo superior (representado pelo número 10); e chroma 

(saturação), medido no eixo horizontal.   

Value refere-se sempre a luminosidade, e não a valor, como seria sua tradução literal 

do inglês para o português. O chroma aumenta de dentro para fora, isto é, da esquerda para a 

direita, em uma gradação numérica de 2. Já value aumenta de baixo para cima em um 

intervalo de 1.  

 No Munsell Color System, “são exibidas 1.600 amostras de cores organizadas de 

acordo com a ordem proposta pelo sistema […], essas amostras de cores podem ser removidas 

para facilitar a comparação entre cores. Em cada página, as cores são dispostas conforme a 

saturação e a luminosidade” (MUNSELL, 1915 p. 3). 

Esse modelo, usado por artistas plásticos, arquitetos, designers, contribuiu para formar 

a base de outros sistemas de especificação de cores de padrões industriais. No Brasil, algumas 

normas propostas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) utilizam esse 

sistema como referência cromática. Porém, nos dias de hoje, discutem-se quais foram os 

critérios adotados por Munsell para eleger determinadas nuances, visto que, na época em que 

foi criado e apresentado, a ciência não dispunha de aparatos tão sofisticados para tal aferição. 

Além disso, sua única vantagem “é que a seleção real das cores na árvore se deve tanto ao 

julgamento subjetivo de Munsell quanto ao seu método científico” (BANKS; FRASER, 2007, 

p. 47). Apesar disso, “o trabalho de Munsell influenciou uma abordagem altamente científica 

para modelagem da cor no espaço, empreendida pela Comissão Internacional de Iluminação 
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(cuja abreviação é CIE, para Commission Internationale de l’Éclairage)”, como afirmam 

Banks e Fraser (2007, p. 47).  

 

 

3.3.1 Hue (matiz) 

 

 

O plano de cores é dividido em cinco matizes principais seguidos pelos cinco matizes 

intermediários. Os principais são representados pela inicial em maiúscula do nome da cor em 

inglês: vermelho (R), amarelo (Y), verde (V), azul (B) e violeta (P). Já os matizes 

intermediários são nomeados com a junção das iniciais dos matizes que os compõem. Sendo 

assim, o laranja, por exemplo, receberá a sigla YR, em vez de O, de orange, e assim 

sucessivamente. Os cinco intermediários são: laranja (YR), verde amarelado (GY), azul 

esverdeado (BG), violeta azulado (PB) e vermelho violetado (RP) (FIGURA 1). 

Tantos os matizes principais como os intermediários estão divididos em uma ordem 

numérica, recebendo sempre o número 5. Portanto, apresentam essa sequência: 5R, 5YR, 5Y, 

5GY, 5G, 5BG, 5B, 5PB, 5P e 5RP. Cada matiz recebe outra divisão dentro da grandeza de 1 

a 10, variando, por exemplo, de 1R até 10R, no caso do matiz R; de 1YR até 10YR, no caso 

do matiz YR, e assim sucessivamente. 

 

Figura 1 – Representação bidimensional do círculo cromático 

 
Fonte: MUNSELL COLOR, 2016. 
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Sendo dez a quantidade de matizes principais e intermediários e podendo cada matiz 

variar em dez passos, o plano de cores proposto por Munsell contém um total de 100 matizes. 

Porém, no atlas são impressos somente 40, pois, quando as cores apresentam um grau de 

saturação muito elevado, não há, do ponto de vista da percepção visual, uma diferença notável 

entre matizes adjacentes que permita esse espaçamento. Ademais, o gamute das cores no atlas 

é limitado por causa das propriedades físicas do material usado para fabricar as amostras 

impressas.  

A cor mais escura que consegue ser representada recebe um valor 1, e a cor mais clara 

recebe um valor 9, nunca atingindo os valores 0 e 10. Como os amarelos são naturalmente 

mais claros, ou seja, são mais luminosos que os outros matizes, para eles, existe uma série 

especial no atlas, com um valor de 8,5, variando dentro da ordem de grandeza de 1 a 10 

proposto pelo sistema. 

 

 

3.3.2. Value (luminosidade) 

 

 

A luminosidade está representada pelo eixo vertical, variando de 0 (branco) a 10 

(preto). As cores intermediárias são os cinzas neutros, variando de 1 a 9 (FIGURA 2). 

 

Figura 2 – Representação da relação de luminosidade de um matiz  

 
Fonte: MUNSELL COLOR, 2016. 
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3.3.3 Chroma (saturação) 

 

 

Medido radialmente a partir do centro de cada fatia, o chroma representa a "pureza" de 

uma cor no que diz respeito à saturação. Quanto mais externo estiver o matiz, mais pura e 

saturada é essa cor; quanto mais perto do centro, mais dessaturada ela fica. Assim como na 

relação de luminosidade descrita acima, o chroma pode variar dependendo do matiz (como no 

caso da cor amarela, que permite uma nomenclatura numérica diferente dos outros matizes); a 

relação de pureza também pode variar dependendo do matiz (FIGURA 3).  

 

Figura 3 – Representação da relação de saturação e dessaturação de um matiz 

 
Fonte: MUNSELL COLOR, 2016. 

 

Sendo assim, “uma cor de Munsell é especificada pela notação H V/C, em que H é o 

matiz, V é o valor e C o croma, ou saturação. Para tornar as especificações mais fáceis de ler, 

o número do matiz é acompanhado pela inicial (ou iniciais) do principal matiz precedente” 

(BANKS; FRASER, 2007, p. 46). Ou, usando a definição presente na Introdução do Atlas, “o 

padrão correto para descrever uma cor usando o Sistema Munsell é usar uma descrição alfa-

numérica para designar o Hue (H) e uma designação numérica para especificar Value (V) e 

Chroma (C) na forma de H V/C” (MUNSELL, 1915, p. 6). 

 Como exemplo, para o código 5R 5/10, têm-se um matiz vermelho, com luminância 

média e alta pureza (mais para saturada do que para dessaturada). Para as cores neutras, a 
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notação H V/C não é usada. Em vez de H, usa-se a letra N, e a saturação (chroma) é omitida. 

Uma tinta preta poderia ser N 1, e um cinza médio poderia ser N 5. 

 

 

3.4 Natural Colour System (NCS) 

 

 

O Natural Colour System foi desenvolvido depois de décadas de pesquisa científica 

em um ambiente interdisciplinar envolvendo designers, engenheiros e psicólogos. Tendo 

como base as ideias de Leonardo da Vinci, que foram desenvolvidas ao longo dos séculos, e a 

teoria das cores oponentes, proposta em 1892 por Ewald Hering, esse sistema é, nos dias de 

hoje, uns dos principais, sendo utilizado, principalmente, em arquitetura. 

Em 1930, Tryggve Johansson, físico sueco, apresentou uma versão de um sistema 

baseado na teoria do fisiologista alemão Hering, chamando-o de Natural Colour System. Em 

1952, Sven Hesselgren desenvolveu o primeiro atlas com 507 cores, conduzido pelo Royal 

Institute of Technology (KTH) e pela University College of Arts, Crafts and Design, de 

Estocolmo. Mais tarde, o Swedish Colour Centre, sob a direção do cientista Anders Hård, 

desenvolveu uma versão refinada do sistema NCS, que foi publicado na língua inglesa com o 

título de Colour for Architecture no ano de 1976.  

Desde sua publicação, esse atlas já foi amplamente revisado e adaptado e é um dos 

sistemas cromáticos mais utilizados, sendo, inclusive, o sistema padrão em alguns países, 

como a Suécia, a Noruega, a Espanha e a África do Sul. 

Ele foi elaborado a partir do conceito de que todos os seres humanos possuem o NCS 

no cérebro; sua base de formulação foi desenvolvida obedecendo à mesma sequência lógica 

observada no aparato visual humano. Isso significa que a espécie humana possui três tipos de 

cones responsáveis pela captação dos comprimentos de onda (comprimentos longo, médio e 

curto). Sendo assim, cada cone opera de maneira binária, produzindo a oponente ao cone que 

foi excitado; mediante a participação do nervo óptico e a interpretação do cérebro, isso resulta 

na sensação cor.  

Esse modelo aproveitou-se dessa lógica e foi desenvolvido com o uso de uma 

linguagem simples, disponibilizando a quem o manipular uma descrição exata da cor que é 

visualizada. Portanto, pelo NCS consegue-se identificar os milhares de cores passíveis de 

identificação pelo aparato visual humano. 

As amostras foram selecionadas e ilustram o sistema NCS em intervalos regulares, em 
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princípio, em cada décimo de coordenada. Porém, foram adicionadas amostras em áreas de 

cor entre os décimos de coordenadas, pois são nuances que, por serem visualmente detectadas 

e diferenciadas das suas vizinhas, sendo percebidas, precisam ser representadas. Já para outros 

matizes, aconteceu um processo inverso, havendo uma interrupção na região de dentro da 

estrutura por ter sido considerada não cromática, isto é, são intervalos, com tons adjacentes, 

que, de qualquer maneira, são difíceis para o olho distinguir. Por fim, por questões de 

tecnologia de pigmento, faltam algumas amostras ao longo das bordas exteriores e no vértice 

de cada um dos triângulos, pois, conforme alega a NCS, tem sido impossível fabricar essas 

nuances com os pigmentos existentes no mercado e com a tinta de verniz opaca utilizada. 

Assim como o sistema proposto por Munsell, o sistema NCS, por razões econômicas, 

tem um número de amostras de cores limitada a 1.950. Essas amostras não foram selecionadas 

a partir de tendência ou conceitos da moda vigente. Por essa razão, esse sistema é 

extremamente útil em todas as áreas e por todos os profissionais que trabalham com a cor, 

contribuindo, desse modo, com uma ampla gama de soluções. 

 

 

3.4.1 O NCS: Simples assim... 

 

 

Conforme a propaganda publicitária proposta pela NCS, “Simples assim...” [tradução 

nossa]4, esse sistema apresenta uma maneira lógica de trabalhar com as cores com base na 

capacidade humana de visualizá-las. Por meio do sistema, qualquer cor de superfície pode ser 

descrita e nomeada de forma simples e inequívoca. 

Assim como a música tem seu próprio sistema de notas, a cor tem sua própria 

estrutura; dessa forma, buscou-se representá-la através de uma estrutura distinta, cada qual 

com uma notação, representando determinada cor. Como resultado, qualquer pessoa que 

dominar os conceitos e a nomenclatura proposta pelo sistema poderá fazer uso do NCS com 

grande precisão.  

 
Como você descreve apenas a nuance de cores através do telefone? Ou como 
obter fornecedores em diferentes partes do mundo para a produção de 
componentes para um projeto com exatamente a mesma cor? E se você 
quiser criar combinações de cor que complemente outra cor? Como 

                                                
4 Do original em inglês "Simple like that...", citação retirada de um catálogo publicitário fornecido em 2013 no 
Congresso Mundial de Cores realizado pela AIC em Newcastle, Inglaterra.  
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solucionar problemas de amostras de cores não confiáveis devido a 
diferenças de impressões? Enquanto há certamente muitas questões sobre a 
cor, a resposta geralmente é a mesma: NCS.  
NCS – Natural Colour System é uma maneira fácil de descrever as cores 
exatamente como nós as vemos – independente da linguagem e da cultura. 
Como uma linguagem universal, NCS é um sistema lógico e fácil de 
entender. Portanto, não é surpreendente que se tornou um padrão global 
amplamente aceito. Independentemente da aplicação, do material ou local, 
todas as cores pode ser descritas com a ajuda de NCS. No entanto, esse é 
apenas o começo de como NCS pode ajudá-lo. (informação pessoal, tradução 
nossa.).5 

 

Esse sistema está baseado na sensação perceptiva das cores. Utilizando em sua 

estrutura base as cores elementares compreendidas pelas tonalidades amarelo (Y), vermelho 

(R), azul (B) e verde (G), incluindo as acromáticas, o branco (W) e o preto (S), esse modelo 

tira partido da capacidade dos seres humanos de gerar as cores oponentes (FIGURA 4). 

 

Figura 4 – Cores Elementares NCS 

 
Fonte: NSC, 2016. 

 

Como esse sistema dispõem de seis cores elementares, por conseguinte, dispõem 

também de seis atributos elementares: yellowness (y); redness (r); blueness (b); greeness (g), 

whiteness (w); blackness (s). Segundo João Carlos Cesar (2002, p. 7),  

 
no NCS, matiz é definido como o grau de proximidade que uma cor tem com 
os quatro atributos cromáticos básicos (NCS elementary colours). Saturação 
é descrita em termos de 'cromaticidade' ou o grau de similaridade com a cor 
concebível mais forte de um certo matiz, enquanto que luminosidade é 
tratada em função dos aspectos de whiteness e blackness, ou seja, o quanto 
de branco e de preto é perceptível naquele tom. 

 

É certo que o esse modelo possui uma maneira extremamente sistemática de descrever 

a relação existente entre as cores, visto que, do modo como estão dispostas no círculo 

cromático do sistema, elas não apresentam afinidades entre si. Isso significa que a cor 

                                                
5 Informação retirada do catálogo publicitário intitulado “Simple like that...”, recebido em 2013 no Congresso 
Mundial de Cores realizado pela AIC em Newcastle, Inglaterra.  
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vermelha, por exemplo, poderá apresentar algumas qualidades perceptivas, relacionando-se 

somente com as cores que, a esse vermelho, são análogas no círculo. Dessa forma, não têm 

nenhuma afinidade com as tonalidades que a esse mesmo vermelho são opostas no círculo.  

Esse sistema tem uma linguagem representada por meio de símbolos que possibilitam 

a descrição das cores e das relações entre elas mediante ilustrações gráficas e códigos. Porém, 

com a informação cromática fornecida pelos códigos, não é possível fabricar as cores por 

meio de misturas físicas e químicas de tintas, pigmentos e corantes, pois a relação neles 

presente é apenas perceptiva. 

Esse fato não deve ser confundido com o conceito de mistura subtrativa nem aditiva 

de cores. Se misturar azul com amarelo pela relação subtrativa, resulta em um tom esverdeado 

ou verde, se a proporção entre as duas cores for equivalente. Agora, se misturar verde com 

vermelho, pela relação aditiva, obtém-se a cor amarela.  

 

 

3.4.2 Nomenclatura NCS 

 

 

De acordo com os pressupostos fornecidos por esse sistema, os atributos elementares 

de uma cor (F) podem ser expressos segundo a equação (CESAR, 2002): 

 

F = s + w + (y ou b) + (r ou g) = 100 

 

Uma vez que uma cor possui amarelo (y), nesta cor não será possível a presença 

perceptível de azul (b). O mesmo acontece para as cores que tiverem em sua mistura a 

tonalidade verde (g), que não pode ter, do ponto de vista perceptível, nada de vermelho (r). 

Dessa forma, a equação acima pode ser representada por equação que se segue, pois, se 

houver algum valor para amarelo, consequentemente terá o valor 0 para o azul; e, se tiver 

algum valor para o vermelho, terá valor 0 para o verde.  

 

F = s + w + y + b + r + g = 100 

 

A soma dos atributos cromáticos é chamada chromaticness (c), e, quando a cor tem 

c = 100, é porque ela está em sua máxima cromaticidade (C). As duas expressões abaixo 
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representam esse conceito. Mais uma vez, ressalta-se que nenhuma cor percebida pode conter, 

ao mesmo tempo, amarelo e azul ou verde e vermelho. 

 

c = (y ou b) + (r ou g) = C = 100 

c = y + b + r + g = C = 100 

 

Da equação de F, pode-se dizer que o matiz (hue), simbolizado pela letra grega Ф, de 

uma determinada cor é: 

 

Фr = 100.r/(y+r)= 100.r/C 

Фb = 100.b/(r+b)= 100.b/C 

Фg = 100.g/(b+g)= 100.g/C 

Фy = 100.r/(g+y)= 100.y/C 

 

Desse modo, consegue-se uma notação lógica envolvendo os três parâmetros 

referentes ao sistema: blackness (s), que é a quantidade de preto presente em uma cor; 

chromaticness (c), que é a quantidade de cor presente em uma cor; e matiz (Ф), que é a 

relação entre dois atributos elementares. 

A saturação nesse sistema é representada pela letra m (do sueco mättnad) e é a relação 

entre chromaticness (c) e whiteness (w) de uma cor: 

 

m = c/(c+w) x 100 

 

E a quantidade de whiteness, representada pela letra w, é a relação entre a soma de 

blackness (s) com chromaticness (c), totalizando 100: 

 

w = s+c = 100 

 

Basicamente, o sistema NCS é especificado pelo seguinte código: 

 

S sc Ф 
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Nesse código, (S) significa que essa versão foi revisada e é a versão atual do sistema; 

(s) representa a quantidade de blackness dessa cor; (c), a quantidade de “chromaticness”; e Ф 

refere-se ao matiz.  

A seguir, apresenta-se uma pequena demonstração a fim de ilustrar a representação 

proposta por esse modelo: 

 

S 1050 Y90R 

 

Ela significa que: 

• s = 10 (quantidade de blackness); 

• c = 50 (quantidade de chromaticness); 

• w = s + c = 100;  

   w = 10 + 50 = 100 

 w = 60 = 100  

w = 100-60; 

   w = 40 (quantidade de whiteness); 

• m = c/(c+w) x 100  

   m = 50/(50+40) x 100  

   m = 55 (quantidade de saturação); 

• Y90R = está representado dentro do quadrante YR com 90% de vermelho (R) em (c) e 

10% de amarelo em (c). 

 

Para o caso das cores neutras, isto é, as acromáticas (branco, cinzas e preto), a 

nomenclatura é diferente. A representação do código fica da seguinte maneira: 

 

S sc N 

 

Nessa representação, (S) significa que essa versão foi revisada e é a versão atual do 

sistema; (s), a quantidade de blackness dessa cor; (c), a quantidade de chromaticness, seguido 

pela letra N, por ser neutro. A seguir, faz-se uma pequena demonstração. Como as 

acromáticas não possuem cromaticidade, a parte de c é sempre 0. Sendo assim, temos: S 0300 

N (que é a cor branca), S 0500 N, S 1000 N, e assim por diante até S 9000 N, que é a cor preta 
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3.4.3 Modelos gráficos 

 

 

Depois de feita essa introdução quanto ao desmembramento dos códigos para entender 

como esse sistema funciona, apresentam-se, a seguir, os diagramas que são modelos gráficos. 

O NCS possui, assim como o sistema Munsell, uma representação tridimensional e 

bidimensional. Para facilitar o entendimento, todas as ilustrações feitas referem-se ao código 

cromático S 1050 Y90R.  

 

 

3.4.3.1 NCS Colour Space 

 

 

Nesse modelo proposto pela forma tridimensional, chamado de Espaço de Cores NCS, 

todas as cores imagináveis de superfície podem ser representadas e, assim, ter a notação exata 

NCS (FIGURA 5). 

 

Figura 5 – Espaço de Cor NCS 

 
Fonte: NCS, 2016. 

 

 

3.4.3.2  NCS Colour Circle 

 

 

De modo a compreender mais facilmente as partes da representação NCS, o cone 

duplo é dividido em dois modelos bidimensionais, o NCS círculo de cor (NCS Colour Circle) 

e o NCS triângulo de cor (NCS Colour Triangle). 

O NCS Colour Circle é um corte no sentido horizontal no meio do espaço de cor, onde 

as quatro cores elementares são colocadas como os pontos de uma bússola. Cada quadrante 
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entre duas cores elementares foi dividido em partes iguais. Na figura abaixo, o Y90R matiz 

amarelo com 90% de redness foi marcado (FIGURA 6). 

 

Figura 6 – Círculo Cromático NCS 

  
Fonte: NCS, 2016.  
 

 

3.4.3.3  NCS Colour Triangle 

 

 

O NCS Colour Triangle é um corte no sentido vertical através do espaço de cor. A 

base do triângulo é a escala de cinza que se inicia na parte branca (W) – na parte superior – e 

termina com o preto (S) – na parte inferior desse mesmo eixo.  

Um matiz, apesar de ter um único comprimento de onda, pode receber diferentes 

valores para blackness ou chromaticness, ou seja, essa possibilidade existe pelo fato de esse 

matiz possuir diferentes nuances. Isso pode ser ilustrado na representação feita pelo triângulo 

de cores, em que as coordenadas variam conforme uma grandeza matemática de 0 a 100. Na 

figura, a nuance 1050 foi marcada, uma cor com 10% de blackness e 50% de chromaticness 

(FIGURA 7, na página a seguir). 
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Figura 7 – Triângulo de Cor NCS 

        
Fonte: NCS, 2016. 

 

 

3.4.4 Relações cromáticas existentes entre as nuances 

 

 

Dentro da representação fornecida pelo Colour Triangle, pode-se tirar algumas 

conclusões. São elas: 

1) whiteness: amostras de cores que têm a mesma whiteness são encontradas em uma reta 

paralela ao lado SC; 

2) blackness: amostras de cores que têm a mesma blackness são encontrados em uma reta 

paralela ao WC lado; 

3) chromaticness: amostras de cores que têm o mesmo chromaticness são encontrados em 

uma reta paralela aos WS laterais; 

4) Mesma nuance: as amostras de cores que têm o mesmo matiz encontram-se na mesma 

posição no triângulo de cor independentemente da tonalidade (nas figuras, a nuance 1050 foi 

marcada).  
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4 MÉTODOS DE ESTUDOS CROMÁTICOS URBANOS 

 

 

As cores escolhidas para um projeto promovem continuidade ou acarretam 

descontinuidade com respeito ao partido arquitetônico adotado, engrandecendo ou 

empobrecendo o conceito utilizado. Elas contribuem fazendo com que o projeto firme 

relações mais harmônicas com o entorno; acentuam ou diminuem a volumetria; estabelecem 

conexões, privilegiando algumas verticais ou horizontais propostas; e podem também 

camuflar certas estruturas, ressaltando outras volumetrias. As cores são, definitivamente, um 

elemento definidor de projeto.  

Como se pode observar, o ambiente urbano vem sendo alvo de muitas intervenções e 

adaptações nas últimas décadas que modificaram aspectos de alguns territórios. Para preservar 

algumas características locais, garantindo, assim, o reconhecimento desses lugares, têm-se 

desenvolvido políticas públicas específicas. Experiências de revitalização urbana, por meio de 

um plano de cores que visava a reconstrução da paisagem através das cores, tiveram uma 

grande importância (FARIA, 2003)6. Alguns exemplos dessas experiências tiveram lugar em 

cidades europeias, como Norwich, na Inglaterra; Budapeste, na Hungria; Moscou, na Rússia; 

e Torino, na Itália. No Brasil, há também alguns exemplos, como o Corredor Cultural, no Rio 

de Janeiro; a revitalização do centro histórico do Pelourinho, em Salvador; a revitalização do 

centro histórico de São Luís, no Maranhão; e o Projeto de Cores da Cidade, em Curitiba e em 

Recife.  

Quando se parte da leitura das cores para revitalizar um centro histórico, a prospecção 

pictórica estratigráfica não é suficiente, pois ela não define qual era a cor histórica, visto que 

os edifícios sofrem inúmeras modificações ao longo do tempo. Além disso, esse fato faz com 

que tais edifícios sejam compreendidos pela sociedade atual de forma diferente, tendo à 

disposição códigos visuais e sociais distintos dos que tinham a sociedade do passado. Mesmo 

se o plano de cor for desenvolvido para algum lugar contemporâneo dentro da cidade, não 

necessitando de uma prospecção pictórica estratigráfica ou qualquer outro método através do 

qual se consegue levantar as cores que eram utilizadas, é preciso estabelecer primeiramente 

                                                
6 Esses Planos de Cores foram o tema do projeto de pesquisa de Silvia Faria, que estudou caso a caso os projetos 
mencionados acima e, posteriormente, desenvolveu um método propositivo – baseado nos métodos 
desenvolvidos pelos coloristas Lenclos e Brino – ao propor a revitalização do centro histórico da cidade de 
Santos por meio de um Plano de Cores. (FARIA, 2003). 
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um método baseado em princípios objetivos das cores locais para, depois, conseguir elaborar 

uma composição de cores legível para a sociedade que hoje habita e frequenta esses lugares. 

Para propor uma paleta cromática atual – segundo os conceitos de Cor Local e de 

Colorização Ambiental definidos por Jean Philippe Lenclos e Giovanni Brino, 

respectivamente –, é preciso identificar algumas características das cores presentes nos 

territórios em que será desenvolvida a intervenção cromática, definindo critérios, objetivos e 

um método eficaz de proposição. 

Em ambos os casos, os coloristas dispõem – como parte integrante e fundamental para 

a elaboração de um novo plano de cores – de um conhecimento amplo a respeito do fenômeno 

cromático, considerando sempre, para fazer suas escolhas, toda a teoria já discutida no 

Capítulo 1 desta pesquisa. Ademais, também utilizam com grande frequência, a fim de 

objetivar e fundamentar a base criativa desse novo plano, algum sistema de notação 

cromática, catalogando o entorno do local que receberá a intervenção. Todas as demais 

informações cromáticas que sejam necessárias são levantadas e, mediante os dados 

disponíveis, esses elementos passam a receber códigos dos modelos cromáticos que serão 

adotados, conseguindo propor uma nova paleta, harmoniosa e objetiva. 

Lenclos (2004) demonstra, através de seus estudos, que cada lugar tem a sua própria 

identidade cromática, chamando-a de Cor Local.  Esse conceito é baseado nas tradições locais 

e na geologia do sítio. Minerais empregados na construção e os pigmentos utilizados no 

preparo de tintas são retirados do próprio local onde essas edificações são erguidas. Jean 

Philippe Lenclos (2004) afirma que a cor desempenha certo código social aceito e 

compreendido no ambiente em que é aplicada. Para permitir um conhecimento global da 

paisagem que se constitui de elementos permanentes e transitórios, o método de Lenclos 

dispõe de elementos não fundamentados na intuição ou em aspectos subjetivos. Todo seu 

modelo baseia-se na objetividade dos elementos previamente analisados. Já para Giovanni 

Brino (2001), em seu trabalho sobre Colorização Ambiental, a pesquisa histórica é parte 

fundamental desse processo. A documentação gráfica da época, que podem incluir projetos e 

aquarelas, além do levantamento da legislação vigente no tempo de construção de tais 

edifícios, fazem parte dos documentos que compõem a pesquisa histórica. 

Entender as cidades, não sob o aspecto formal, mas sob o ponto de vista das relações 

dos atributos cromáticos, passa a ser um elemento que poderá agregar valor ao entendimento 

da própria inserção da arquitetura no espaço urbano. A possibilidade de implementação de um 

plano de cor, a exemplo dos métodos desenvolvidos por Jean Philippe Lenclos e Giovanni 

Brino, passa a: 
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Definir cores para a arquitetura, seja para a restauração ou para uma simples 
pintura de manutenção, é um problema difícil de se resolver tanto para os 
profissionais da área quanto para os leigos. Preservar a riqueza do 
patrimônio histórico ou criar harmonia de uma paisagem nova é uma 
preocupação que não se deve ser só do poder público, pois a paisagem 
urbana é um bem coletivo. (FARIA, 2003, p. 85). 

 

Para tanto, é preciso entender como os métodos de Lenclos e Brino, que se mostraram 

instrumentos eficazes e economicamente viáveis, podem contribuir para a elaboração de um 

projeto cromático. Apesar de terem sido desenvolvidos para as vilas francesas e italianas, que 

possuem características formais próprios daqueles territórios – como de escala, gabarito e 

arquitetura –, esses métodos podem ser facilmente adaptados à realidade de cada lugar. Isso se 

dá porque eles desenvolveram, cada um à sua maneira, um olhar cromático inédito voltado 

para a paisagem ambiental, independentemente das características arquitetônicas e da época 

histórica da construção. 

 

4.1 A geografia da cor e a Cor Local de Jean Philippe Lenclos      

 

 

Jean Philippe Lenclos, aos 22 anos de idade, descobriu em uma viagem feita à Kyoto, 

no Japão, a combinação sutil de cores e suas relações com a cultura, a identidade e a história 

do lugar. No Japão, ele conseguiu perceber que as cores predominantes eram negro, cinza e 

branco, muito diferentes do espectro cromático das paisagens do norte da França, 

caracterizada por cores quentes de terracota (LENCLOS, 2004). 

Segundo o conceito de Cor Local7 definido por Lenclos (2004), para ser proposta uma 

nova paleta, precisa-se identificar algumas características das cores presentes nos territórios 

em que irá ser desenvolvida a intervenção cromática, definindo critérios, objetivos e um 

método de proposição. 

Sendo assim, o método proposto por Lenclos permite traçar um caminho seguro, sem 

ser tradicionalista, e imaginar o futuro sem esquecer que esse mesmo local existiu no passado. 

Lenclos propõe que as características da cor local não sejam resumidas ao risco de redução da 

cor a um recurso estético final da paisagem, devido a influências contraditórias que parecem, 

no entanto, sugerir uma vontade singular de distinção. Muitas vezes, a tradição popular 

desaparece em uma espécie de branco, gerando uma lavagem generalizada e fazendo com que 
                                                

7 Lenclos demonstra, através de seus estudos, que cada lugar tem a sua própria identidade cromática baseada nas 
tradições locais e na geologia do sítio. 
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todas as edificações assumam essa coloração como resposta. Por outro lado, autoridades 

eleitas costumam preferir cores vivas e vibrantes por suas qualidades fantasiosas, atraindo 

turistas e visitantes para esses locais (BARRÉ, 2004). Em ambos os casos, tanto pela 

aplicação de um branco generalizado ou por uma paleta de cores multicolorida e saturada, 

uma proposta semelhante é revelada pelo desejo de se assemelhar a uma imagem 

estereotipada. 

A cor, segundo Lenclos, desempenha certo código social, cultural e econômico aceito 

e compreendido no ambiente em que é aplicada (BARRÉ, 2004). Para permitir um 

conhecimento global da paisagem que se constitui de elementos permanentes e transitórios, 

esse método dispõe de elementos não fundamentados na intuição ou em aspectos subjetivos, 

tendo como premissa a objetividade dos elementos previamente analisados (LENCLOS, 

2004). 

Lenclos busca resgatar as características das cores locais baseando-se na geografia da 

cor do lugar. Em algumas culturas, as cores são obtidas através dos minerais e dos pigmentos 

que são retirados do solo do próprio local onde as edificações são erguidas. Com isso, ele 

pretende evitar que as cores da arquitetura urbana se apresentem de forma ambígua, servindo 

somente para contemplar a função estética. 

 
Assim, o conceito de 'geografia da cor' nasceu em um confronto 
surpreendente entre o Japão e Pas-de-Calais: cada país, cada região, cada 
cidade e aldeia expressa suas cores que são específicos para esses lugares. 
Devido a fatores tão diversos como geografia, ambiente geológico ou 
aquático, ou a luz, de algum modo adicionado ao comportamento sócio-
cultural dos habitantes, estas cores determinam e contribuem para a 
afirmação de uma identidade nacional, regional ou local [...]. (LENCLOS, 
2004, p. 15). 

  

Nas sociedades tradicionais, a escolha do estilo de construção é um reflexo de vários 

fatores: o clima, a disponibilidade de recursos locais, a capacidade técnica, a sensibilidade 

estética, o respeito pela tradição social e religiosa, a mobilidade dos habitantes, entre 

outros. Nos vilarejos na França, por exemplo, é fácil observar que as vilas apresentam 

características comuns. Suas cores são extraídas de pigmentos retirados do solo, fazendo com 

que as edificações se integrem perfeitamente ao entorno e ao lugar em que foram edificadas. 

Isso também ocorre em algumas partes do Brasil. No texto escrito por Caetano Veloso (2010), 

no livro de Anna Mariani (2010), essa vontade humana de pertencimento à história do local 

fica bem evidente:  
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Em Santo Amaro, onde nasci, no recôncavo baiano, as pessoas pintam suas 
casas cada fevereiro para as festas da padroeira: é como comprar um vestido 
novo. A cidade fica endomingada, como se fosse um cenário de teatro 
ingênuo, com todas as casas recém-pintadas. É simples: é a alegria de viver, 
a vontade de ser mais bonito. Aos olhos do próximo, aos olhos de Deus [...] 
(VELOSO, 2010, p. 225) 

 

 

4.2 O método proposto por Lenclos 

 

 

O método proposto por Lenclos pressupõe um conhecimento global da paisagem, 

sendo esta dividida em elementos permanentes e transitórios/impermanentes. Por elementos 

permanentes entende-se tudo o que é fixo no território, como, por exemplo, sua arquitetura. 

Por elementos transitórios, ou impermanentes, entende-se tudo o que é facilmente passível de 

mudança, como a vegetação, a decoração de fachada (toldos, objetos, vitrines etc.) e os 

transeuntes (LENCLOS, 2004). 

 Vários fatores que interferem na percepção cromática da paisagem são levados em 

conta na hora de elaborar as paletas de cores, como o contraste de cor gerado pelo encontro de 

uma edificação com outra, ou mesmo o contraste relativo aos materiais usados; a volumetria e 

proporção, criando cheios e vazios; os ritmos propostos pela forma, produzindo linhas, 

curvas, ângulos, criando verticais, horizontais e diagonais, ou luzes e sombras, que também 

interferem na percepção cromática da paisagem; e o contraste encontrado na escala de 

luminosidade das diversas tonalidades. 

 O método proposto é dividido em duas etapas. Na primeira, é feita uma análise do 

local, utilizando, quando preciso, algum sistema de notação cromático. Primeiramente, é 

elaborada uma paleta com as cores existentes na percepção global da paisagem; na sequência, 

é elaborada outra paleta com as cores levantadas pela percepção pontual; por fim, outra paleta 

contendo as cores facilmente passíveis de mudança, mas que interferem na percepção 

cromática do conjunto, pode ser elaborada. Feito isso, a segunda etapa, que é subdividida em 

fases, consiste na elaboração de desenhos, perspectivas e no recolhimento de materiais do 

local, quando possível. Depois, é feita uma síntese cromática dos dados obtidos, e, a partir 

dessa síntese, uma nova paleta de cores pode ser proposta. 

 

 

 



 

68 

 

4.2.1 Primeira etapa: catalogação de dados cromáticos existentes no local  

 

 

 A primeira etapa do método proposto por Lenclos é dividida em três fases, descritas 

nos subitens a seguir. 

 

 

4.2.1.1 Paleta Geral 

 

 

Nesta fase, uma análise do local com base na percepção global da paisagem é feita por 

meio de um levantamento geral das cores presentes. Por ser elaborada a partir de uma tomada 

de vista, feita a certa distância da cidade, essa paleta geralmente é bem sucinta, apresentando 

poucas cores. O fato de ser predominantemente caracterizada por uma baixa diversidade de 

cores não significa que essa paleta é insuficiente para descrever o local, uma vez que ela 

representa, através de suas nuances, o ritmo arquitetônico, os volumes e o jogo sutil formado 

pelo contraste de luz e sombra. 

 

 

4.2.1.2 Paleta Pontual 

 

 

Nesta fase, uma análise seletiva baseada na percepção pontual da paisagem é feita por 

meio de um levantamento focado nas cores presentes. É neste momento em que é feito um 

levantamento das cores referentes aos telhados e às paredes – que certamente são a coloração 

dominante da arquitetura, como também das cores dos elementos de pormenor, como portas, 

janelas, enquadramentos, calhas, que pontuam o todo com suas marcações coloridas.  

 

 

4.2.1.3 Catalogação de dados cromáticos impermanentes e/ou aleatórios (transitórios) 

 

 

Nessa fase é feita uma análise das cores impermanentes e/ou aleatórias, sendo 

considerados todos os elementos que sofrem alteração na paisagem natural: iluminação, 
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vegetação, cursos d'água e céu. Somado a esses fatores puramente geográficos, são levantados 

outros elementos cromáticos que estão sujeitos a alterações. Modificados facilmente, esses 

elementos dão um movimento colorido que anima a paisagem; flores em uma janela, cortinas, 

toldos, vitrines, carros estacionados e pedestres conferem uma contrapartida acidental dentro 

do caráter estático da arquitetura.  

Feita essa primeira consideração quanto às paletas geral, pontual e impermanente, será 

dada sequência ao método proposto por Lenclos. 

 

 

4.2.2 Segunda Etapa 

 

 

 A segunda etapa do método proposto por Lenclos é dividida em duas fases, descritas 

nos subitens a seguir. 

 

 

4.2.2.1 Primeira fase: análise do sítio  

 

 

A primeira fase é dividida em cinco partes não sequenciais, podendo ser elaboradas na 

ordem que for mais conveniente. 

 A primeira parte, o pré-levamentamento de materiais, consiste na prospecção de 

materiais presentes no território, seguido de um exame meticuloso desses materiais coletados 

a partir do solo, das paredes, dos telhados, portas e janelas (FIGURA 8, na página a seguir). 

Outro passo interessante que faz parte desta etapa de levantamento é notar como a fuligem, ou 

a pátina, presente nos materiais devido ao tempo, modificou as cores e faz parte da maneira 

como elas são percebidas – não sendo mais puras, mas apresentando esse descoramento 

proposto pelo tempo.  

Quando possível, é proposto o recolhimento desses materiais para análise; quando não 

é possível, é feita uma leitura cromática no próprio local. 
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Figura 8 – Pré-levantamento dos materiais 

 
 Fonte: Lenclos, 2004, p. 71.  

 

 A reprodução das cores é a segunda parte da primeira fase do método. Quando não é 

possível a coleta de objetos, é realizado um levantamento cromático das cores existentes com 

a ajuda de um sistema de notação cromática ou catálogos de cores, como os catálogos da 

Pantone ou qualquer outro que tenha sido feito por fabricantes de tintas e revestimentos 

(FIGURA 9, na página a seguir). Outra maneira de realizar esse levantamento é utilizando 

algum software de leitura de cores, em que as tonalidades levantadas são levadas para um 

banco de dados.  
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Figura 9 – Reprodução das cores 

 
 Fonte: LENCLOS, 2004, p. 16. 

 

 A etapa chamada escala de luminosidade dos materiais consiste em realizar a leitura da 

luminosidade dos materiais. Utilizando uma escala linear ou circular contendo dez tons de 

cinzas neutros intermediados pelo branco e pelo preto, essa escala permite medir opticamente 

a faixa mediana dos tons nos materiais analisados (FIGURA 10, na página a seguir). Quando 

a leitura é realizada com o uso de um software cujo banco de dados está relacionado com 

algum sistema de notação, a escala de luminosidade já é obtida pelo código levantado. 
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Figura 10 – Escala de luminosidade dos materiais 

 
 Fonte: LENCLOS, 2004, p. 63. 

 

 A quarta parte da fase um é chama de croquis coloridos de situação por Lenclos, que 

considera ser uma maneira rápida e eficaz de levantar o cromatismo do local (FIGURA 11). 

Nesta etapa, o lápis de cor é, segundo o autor, o veículo mais adequado para representar as 

cores percebidas, podendo ser representadas também por aquarelas. Independentemente se 

forem feitos com lápis de cor ou aquarela, esses desenhos devem ser realizados no local, e não 

a partir de fotos. 

 

Figura 11 – Croquis colorido de situação 

 
Fonte: LENCLOS, 2004, p. 63. 
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 A última parte desta primeira fase são as tomadas de vista. Nela, a fotografia é 

utilizada como mais um elemento auxiliador, sendo um documento iconográfico 

indispensáveis por ajudarem a lembrar, visualizar e memorizar as informações necessárias.  

 

 

4.2.2.2 Segunda fase: síntese visual dos resultados cromáticos classificando as amostras 

levantadas 

 

 

 A segunda fase é dividida em três etapas. É aconselhável que elas sejam desenvolvidas 

na ordem em que se apresentam a seguir, pois uma etapa ajuda na elaboração da seguinte. 

 A primeira etapa desta fase é a elaboração das paletas geral e seletiva de elementos 

constitutivos de cada edifício. Somando-se três, na primeira paleta, a Paleta Geral A, são 

reproduzidas as cores mais importantes vistas de fora da cidade de uma maneira geral 

(telhados e fachadas - FIGURA 12); na Paleta Geral B são reproduzidas as cores mais 

importantes vistas de dentro da cidade (FIGURA 13, na página a seguir); por fim, na Paleta 

Seletiva C incluem-se os elementos seletivos, tais como portas, janelas, entradas, estruturas, 

calhas, rodapés etc. (FIGURA 14, na página a seguir). 

 

Figura 12 – Paleta Geral A 

   
Fonte: LENCLOS, 2009. 
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Figura 13 – Paleta Geral B 

 
Fonte: LENCLOS, 2009. 

 

Figura 14 – Paleta Seletiva C 

 
Fonte: LENCLOS, 2009. 
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 A elaboração das relações quantitativas e qualitativas é feita na segunda etapa da 

segunda fase do método. Nela, é elaborada uma relação quantitativa e qualitativa entre 

diferentes tonalidades, reagrupando as amostras de cada um dos elementos estruturais de um 

edifício (portas, janelas, telhados, paredes etc.) a fim de destacar a relação quantitativa das 

cores existentes (FIGURA 15). O objetivo desta paleta é fornecer a relação de proporção das 

cores em relação à área total da superfície. 

 

Figura 15 – Relação de quantidade de cor 

 
 Fonte: LENCLOS, 2004, p. 69. 

 

 A terceira e última etapa é a elaboração das paletas pontuais. São elaboradas paletas 

cromáticas dos elementos pontuais analisando elemento por elemento – como portas, 

telhados, janelas, fachadas, persianas, embasamentos, entre outros – de forma individual 

(FIGURA 16). 

 

Figura 16 – Cartela de cores dos elementos pontuais 

 
Fonte: LENCLOS, 2009. 



 

76 

 

4.2.3 Síntese Cromática 

 

 

 A síntese cromática é a terceira etapa do método de Lenclos. Nesta etapa, é feita uma 

sobreposição da paleta pontual sobre a paleta geral, o que resulta na reconstituição sintética 

das fachadas analisadas. Esse quadro síntese pode ser reagrupado de duas formas. Na 

primeira, o quadro síntese básico é composto por vinte e cinco quadrinhos menores, cada um 

incluindo alguns elementos da fachada, como uma porta, duas janelas, telhado, ornamento 

relevante cromaticamente. Na segunda, o quadro síntese narrativo constitui outra forma 

simplificada de representar as cores das vinte e cinco fachadas analisadas; ele é usado quando 

se torna difícil representar a complexidade da arquitetura estudada (FIGURA 17). 

 

Figura 17 – Síntese cromática 

 
 Fonte: LENCLOS, 2004, p. 83. 
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4.3 A pesquisa histórica e a cor da paisagem de Giovanni Brino      

 

 

 Assim como o método proposto por Lenclos, um dos objetivos apresentados por Brino 

foi propor, primeiramente, uma leitura da cor na paisagem para, posteriormente, elaborar uma 

ordenação de colocação nas áreas que seriam objeto da intervenção. 

 Quanto ao método de Brino, pode-se mencionar que, como as cidades italianas datam 

de muitos séculos, uma das maneiras propostas é recuperar o principal período histórico que 

tal cidade deseja resgatar e, a partir daí, propor uma paleta.  

 A exemplo da sequência metodológica proposta por Silvia Faria (2003), sugere-se a 

mesma ordem em que os itens foram apresentados pela autora, pois acredita-se ser essa a 

sequência mais didática para abordar o assunto. 

 Feito isso, aborda-se também neste tópico o plano de cores desenvolvido por Brino 

para a cidade de Torino, situada na região conhecida como Piemonte, no norte da Itália. Esse 

plano teve grande repercussão, tanto pela proposição das cores em obras de restauro quanto 

por ter sido considerado um exemplo a ser seguido devido ao respeito com que Brino tratou a 

arquitetura histórica e os cidadãos e transeuntes que circulam pela cidade e convivem com as 

edificações antigas. 

 

 

4.4 O método proposto por Brino 

 

 

O método proposto por Giovanni Brino busca criar uma sistemática de inserção de 

cores nos locais-alvo de intervenção, indo além da leitura da cor na paisagem. Unindo 

arquitetos e geógrafos, ele tenta estabelecer “através das cores do habitat as relações que as 

sociedades criam com o seu meio ambiente” (FARIA, 2003, p. 92). Como pressuposto inicial, 

ele estuda o período que se deseja resgatar, uma vez que as cidades italianas passaram por 

vários períodos de desenvolvimento e florescimento. 
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4.4.1 Levantamento de documentação e arquivos 

 

 

 Como dito anteriormente, as cidades italianas datam de longa época, por isso, 

primeiramente, é feito um estudo para compreender qual o principal período histórico que tal 

cidade vivenciou e se são as cores desse período que a nova proposta pretende resgatar, 

conforme afirma Faria (2003, p. 98): 

 
Após a definição do período mais significativo da área a ser recuperada é 
feita uma pesquisa nos arquivos históricos, públicos e particulares da cidade, 
que tradicionalmente naquele país possuem um rico acervo de documentos 
escritos, tratados normativos e aquarelas que compunham os projetos 
originais dos edifícios antigos. 

 

 No caso do plano de cores desenvolvido por Brino para a cidade de Torino – o Plano 

de Cores de Torino –, o período histórico mais significativo da área a ser recuperada refere-se 

ao período de 1800 a 1850. A figura a seguir mostra um documento coletado durante a 

pesquisa nos arquivos históricos, públicos e particulares da cidade (FIGURA 18). 

 

Figura 18 – Pesquisa feita nos arquivos públicos 

 
 Fonte: BRINO, 2001, p. 26. 
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4.4.2 Documentação complementar 

 

 
 Além das documentações oficiais pesquisadas nos órgãos públicos e particulares, é 

levantado também qualquer arquivo ou documento que, de alguma maneira, ilustre a cidade 

no período cuja paleta cromática se deseja resgatar, tais como postais coloridos, pinturas e 

aquarelas de época (FIGURA 19). 

 

Figura 19 – Documentação complementar  

 
Fonte: BRINO, 2001, p. 5. 

 

 

4.4.3 Dicionário de cores e paleta cromática 

 

 

 Os nomes de todas as cores encontradas em toda a documentação pesquisada são 

catalogados e ordenados na forma de um dicionário, conservando sua denominação original. 

Feito isso, todas as cores são novamente catalogadas e identificadas pelo Munsell Color 

System (FIGURA 20, na página a seguir).  
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Figura 20 – Dicionário das cores catalogadas 

 
 Fonte: Brino, 2001, p. 16. 

 

 Para facilitar a associação necessária entre um código Munsell e a cor relacionada a 

esse código, todas as tonalidades que compõem o catálogo são impressas e pintadas sobre os 

muros do canteiro de obra. Com esse artifício utilizado por Brino, as cores que serão adotadas 

saem estritamente da fase inicial do plano de cores e passam a fazer parte do local, criando em 

seus propositores e nas pessoas que nesses locais circulam uma identificação cromática visual. 

 

 

4.4.4 Análise da tipologia decorativa tradicional 

 

 

 Assim como o método proposto por Lenclos, Brino também elabora uma análise 

detalhada da fachada e desenvolve uma “forma de aplicação de cores em cada elemento 

construtivo, ressaltando e valorizando a forma de aplicação de cor empregada na época 

estudada” (FARIA, 2003, p. 101). A Figura 21 ilustra essa situação. 
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Figura 21 – Análise da tipologia decorativa tradicional 

 
 Fonte: BRINO, 2001, p. 14. 

 

 

4.4.5 Levantamento dos materiais construtivos 

 

 

 Também são propostos por esse método uma análise dos materiais encontrados e um 

estudo dos materiais que existiam no período que se pretende recuperar no restauro (FIGURA 

22, na página a seguir). Outra virtude desse método é propor uma  

 
análise criteriosa sobre a qualidade, origem e quantidade de pigmentos 
utilizado na fabricação das tintas na época estudada. Em parceria com as 
universidades locais, são feitas as análises das amostras recolhidas no 
campo. Outra forma de pesquisa é a consulta a antigos manuais de mestres 
pintores que também revelam uma infinidade de receitas de tintas e tipos de 
pinturas. (FARIA, 2003, p. 102). 
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Figura 22 – Levantamento dos materiais construtivos 

 
 Fonte: Brino, 2001, p. 17 

 

 

4.5 O Plano de Cores de Torino 

 

 

 O Plano de Cores de Torino proposto por Brino foi desenvolvido entre os anos de 

1978 e 1983. Esse plano, porém, não foi o primeiro plano de cores que se tem notícias para 

essa cidade. Segundo uma pesquisa cuidadosa nos arquivos da cidade, foram encontradas 

evidências de outro projeto cromático realizado pelo Conseil des Ediles entre 1800 e 1850. 

 Já em 1850 encontraram-se evidências que, no plano de cores proposto, havia 

conceitos ambientais com especificações surpreendentemente sofisticadas (BRINO, 2009). A 

ideia inicial proposta em 1800 para esse projeto havia sido alterada, e, em 1850, foi 

estabelecido outro programa mais amplo, que se estendia para toda a cidade.  

 A ideia desse novo plano era interferir cromaticamente nas ruas principais e praças 

caracterizadas por uma arquitetura uniforme, propondo um sistema coordenado de cores. Um 

ponto importante foi que ele previa a utilização da cor na arquitetura de fachadas em escala 

urbana. O Conseil planejou uma série de vias cromáticas, estabelecendo uma espécie de rota 

colorida cuja orientação era para o centro ideal de Torino, a Piazza Castelo. As principais vias 

foram interligadas por uma rede de ruas e praças menores para as quais foram prescritos 

sequências de cores secundárias, estabelecendo, assim, uma hierarquia cromática.  

 O esquema cromático continha 80 matizes e era disponibilizado para aprovação 

popular na câmara municipal. Os principais matizes utilizados nesse projeto imitavam os 

materiais construtivos de Torino: mármore, granito e tijolo. Nesse período, tanto Torino como 

Gênova eram desprestigiadas em relação às outras regiões do norte da Itália por serem mais 

pobres. Por isso, esses planos tinham como objetivo, entre outros, tentar atrair investimentos a 

fim de transformar alguns aspectos econômicos dessas cidades.  
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 As fachadas de estuque eram “vestidas” com pigmentos minerais, que contribuíam 

para uma gama mais nobre de material de construção.  

 
No entanto, a diferença entre Torino e Gênova foi que enquanto em Gênova 
as fachadas eram envolvidas com cor lisa, em Torino as fachadas pareciam 
tridimensional pois os pigmentos de cor eram perfeitamente combinados 
com os materiais nobres e muitas vezes eram feito um acabamento 
decorativo sofisticado aplicado por artesãos qualificados, incluindo a 
inserção pinturas de trompe l 'oeil imitando janelas falsas, pisos falsos e etc. 
(BRINO, 2009, p.32).  
 

 É muito importante sublinhar que o fato de o Conseil ter documentado com precisão o 

seu plano de cor e terem sido encontrados nos arquivos da cidade detalhes suficientes para 

permitir a sua reconstrução permitiu que Brino, quase um século e meio depois, propusesse a 

restauração do centro histórico fundamentado em um recorte de um período histórico de 

Torino que se pretendia resgatar. Esse projeto tinha como objetivo propor uma leitura 

cromática dos edifícios de forma que as cores, antes de serem escolhidas e aplicadas, assim 

como o método utilizado por Lenclos, precisavam respeitar as características formais dos 

edifícios, a função dessas edificações e a sua localização em relação ao entorno em que foi 

edificado. 

 Durante seis anos de restauro, Brino contou com a administração municipal de Torin,o 

que apoiou fortemente o restauro de ruas do centro da cidade e praças em sua totalidade. 

Outro fato de grande importância é que, no restauro sugerido para a cidade, foi utilizada a cal 

em vez de tinta acrílica para a pintura das fachadas, respeitando, assim, as características 

originais. Infelizmente, nos dias de hoje é fácil encontrar tinta acrílica sendo usada para o 

restauro de fachadas antigas, no lugar de pigmentos minerais tradicionais. Porém, o uso da cal 

tem uma razão de ser, pois 

 
em fachadas tradicionais é simples, ela é totalmente compatível com a 
natureza da parede. Por exemplo, a argamassa utilizada para o estuque 
original ('intonac') foi feita com cal e areia e, mesmo que estes matizes 
aparecem mais 'suave' do que as tintas acrílicas, eles fazem uma ligação 
perfeita, permitindo a parede permanecer permeável difundindo à umidade 
do interior para o exterior. (BRINO, 2009, p. 32). 

 

 Por outro lado, quando é utilizada tinta acrílica, esse material não permite que a 

umidade natural da parede seja dissipada, acarretando, com o passar do tempo, em um 

descolamento da tinta da superfície. 
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Na verdade, algumas edificações de valor cultural, durante o processo de 
conservação ou restauro, são plastificadas pelo uso de novos materiais, 
substitutos dos tradicionais e originais ao monumento. As superfícies 
enrugadas pelo tempo, que testemunharam o passado de tantos usos, e às 
vezes abusos, cederam lugar às massas e tintas látex e acrílicas, às madeiras 
serradas e aparelhadas, às mantas de alumínio, às telhas cerâmicas 
industrializadas, aos pisos de porcelanato e vários outros materiais 
modernos. (TINOCO, 2006, p. 4, grifo do autor).  

 

 A busca de arquivos – tanto em meio aos registros históricos quanto aos registros 

iconográficos que resgatem alguns aspectos das edificações nos períodos que se deseja 

conservar – é essencial para a criação de um plano de coloração respaldado por uma base 

histórica. É muito comum, devido às transformações que esses edifícios sofreram ao longo da 

história, haver modificações entre os desenhos encontrados e a realidade atual observada.  

 Devido a esse fato, geralmente em paralelo aos planos de cores, é também proposta 

toda uma documentação do estado atual das fachadas que realiza a função de representação 

das condições em como essas edificações se encontram no momento de elaboração do plano, 

do mapeamento da degradação e o projeto de restauração e coloração.  

 Nas restaurações realiza-se sempre uma prospecção pictórica estratigráfica analisando 

os emplastos e as tintas, vinculando e transferindo as cores encontradas para um sistema de 

notação cromática. Outro fato importante é quanto à capacidade de execução dos artesãos, que 

fazem a restauração, e a competência comunal dos técnicos, que monitoram os projetos e suas 

práticas de execução.  

 A novidade e a complexidade do plano proposto por Giovanni Brino encontram-se 

precisamente na estreita interação entre os dados tecnológicos e históricos coletados, além da 

gestão correta e da perfeita tradução da cidade do passado, reconhecida e aceita pela 

sociedade atual. 

 No projeto cromático realizado para a cidade de Alessandria – situada no norte da 

Itália, na região conhecida como Piemonte –, as cores foram devidamente registradas e 

reproduzidas, sempre que possível, com os mesmos materiais e técnicas em que foram 

aplicadas no passado. Isso ocorreu porque, juntos, eles representam a paleta de cores, que, 

neste caso, é composta não somente pelas nuances do passado, mas também pelos materiais e 

as técnicas utilizadas. Outra preocupação é em como detectar, objetivamente, as cores das 

fachadas, para ser capaz de reproduzi-las o mais fielmente possível.  
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A importância da cor nos centros históricos na Itália foi criado na década de 
80 pela UNI/EDL 88138, que prevê a codificação das cores do gesso e das 
janelas das fachadas, com o sistema de Munsell, através de um catálogo 
completo de alguns milhares de amostras que apesar de seu alto custo 
apresentam um uso coerente. (BRINO, 2001, p. 10). 

 

 O sistema Munsell também foi escolhido, pois permitia que a infinidade de tons 

encontrados nas fachadas fossem agrupados em uma faixa mais estreita e mais facilmente 

gerenciável, composto por um número limitado de cores. Mais tarde, outro sistema de 

codificação de cores, o NCS, passou também a ser utilizado. Como é permitida pelo NCS a 

conversão dos seus códigos para o sistema CMKY, este contribuiu ao assegurar uma das 

premissas escolhida por Brino – ter todo o plano de cores digitalizado, o que permite tornar 

pública a consulta pela Internet.  

 É sempre difícil, a exemplo de qualquer plano de cores, poder desenvolver uma 

conclusão a respeito do trabalho proposto. Porém, a importância desses planos  deve-se aos 

seguintes fatores: 

 

1. Um plano de cores deve ser como um instrumento aberto, capaz de se autogestar, 

indicando, através da natureza prática adquirida no canteiro durante o diagnóstico, a 

preparação do projeto e do restauro, em que o próprio plano torna-se um documento de 

importância primária para ser lido com muita atenção. 

2. A proposta apresentada no plano não pode ser considerada terminada e, assim, deve sempre 

ser prosseguida, explorando novas fontes com a colaboração de todos aqueles que têm 

interesse em reconstruir a imagem mais autêntica da cidade, sendo que cada local de 

restauração pode ser uma valiosa fonte de documentos originais e, como tal, deve ser 

considerado parte integrante do plano. 

3. A experiência de propor um plano de cores demonstrou que esse deve funcionar bem do 

ponto de vista prático, com uma legislação que colabore, sendo capaz de convencer os 

usuários a colaborar ativamente com as autoridades responsáveis pelo controle, e não apenas a 

sofrer passivamente como mais um instrumento de planejamento abstrato. 

 

 Portanto, o plano de cores desenvolvido por Giovanni Brino (2009) é uma ferramenta 

urbanística, com levantamentos históricos, culturais e tecnológicos que estão estreitamente 

relacionados; além disso, “o modelo desenvolvido por Brino para Torino deu luz verde para 

                                                
8 A Norma UNI/EDL 8813 encontra-se em Brino (2001). 
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inúmeros planos de cor que desde os anos oitenta se espalharam por todo o território italiano e 

além” (BOERI, 2010, p. 2). Se, por um lado, ele aprofunda na verdade enraizada na pesquisa 

histórica – realizada nos vários arquivos da cidade, pesquisando no material, nas cores e na 

legislação da época e também baseando-se em dados recolhidos através de pinturas, postais e 

fotos antigas –, por outro lado, esses planos dispõem de prospecção pictórica por meio da 

análise do material coletado em laboratório e por meio de observações e experimentos 

práticos realizados no local.  

 O plano de cores desenvolvido por Brino para Torino tem influência até os dias de 

hoje principalmente “por ter estimulado e consolidado uma abordagem para a conservação e 

restauração das cores originais, históricas ou tradicionais” (BOERI, 2010, p. 2) (FIGURA 23). 

 

Figura 23 – Plano de Cor de Torino mostrando as rotas principais e as cores associadas a cada trecho  

 
Fonte: MIKELLIDES, 2009, p. 31. 
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Contudo, é fácil constatar que nem todas as cidades têm um arquivo histórico 

elucidativo e, mesmo se o tivessem, nem sempre é interessante resgatar esse período, visto 

que a sociedade que hoje habita esses locais podem ter outros códigos de identificação visual 

para esse mesmo território. Esse fato não invalida os métodos estudados, pois, mesmo que 

não exista uma documentação elucidativa ou não se queira resgatar nenhum período histórico, 

é possível adequar os métodos de Lenclos e Brino às realidades presentes nos locais que se 

pretende trabalhar. 

 Em resumo, os planos de cores buscam desenvolver um profundo levantamento dos 

elementos necessários para melhorar e orientar as atividades de manutenção, preservação e 

transformação dos edifícios, assim como trazer para a multiplicidade de casos as situações e 

as necessidades atuais. 

 Esses métodos passam a ser uma espécie de guias quando o assunto é plano de cores, 

orientando os profissionais sobre como desenvolver uma leitura cromática da paisagem e 

sobre como fazer uma síntese de todos os dados obtidos para, somente depois, de forma 

consciente e objetiva, conseguir sintetizar tais informações e, a partir daí, propor novas cores 

que engrandeçam ainda mais a arquitetura e a cidade atual que será vivenciada por seus 

moradores e transeuntes. 

 Para Lenclos (LECLOS, 2009, p. 44), 

 
Cor na arquitetura moderna pode, portanto, ser concebido em termos novos: 
a construção simultânea de complexos de grande escala que, fora de 
contexto com a natureza, criar novas paisagens urbanas. As dimensões da 
cidade moderna ou cidade, especialmente onde existem prédios altos, tornam 
difícil introduzir os elementos naturais que atuam como um elo importante 
com, quase como um símbolo, a natureza viva. Certamente, a cor não seria o 
único link insubstituível propositor desse elo mas por sua plástica e poderes 
rítmicos de expressão é capaz de lançar uma dimensão poética que 
complementa o ambiente antrópico. Aqui, a cor no material, estrutura, ritmo, 
contraste, pode ser uma nova linguagem plástica cujas riquezas são 
oferecidos para a cidade do futuro. 

 

 Daí a importância dos métodos proposto por Lenclos e Brino, pois buscam conservar 

características cromáticas que contribuem com a preservação, já que elas podem não só 

manter as características cromáticas originais de um edifício como também propor uma 

espécie de assimilação com a imagem da cidade, conectando as linhas dos edifícios que 

determinam os bairros e, consequentemente, uma zona inteira, até vir a propor a conexão de 

uma cidade, como, por exemplo, Veneza, na Itália, onde suas cores exercem forte influência 

na imagem que se forma desse lugar. 
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 Nesse caso, em se tratando de uma cidade com um importante reconhecimento devido 

a sua história, a cor passa a exercer uma função emocional e chamativa, tão fundamental na 

construção da imagem desse lugar quanto qualquer outro elemento que venha a compor esse 

espaço. No entanto, para iniciar um processo de requalificação urbana e social, cidades que 

não apresentam as mesmas características históricas de Veneza podem revelar-se, “como já 

foi observado por Bruno Taut, como o meio mais eficaz, rápido e barato para combater o 

cinza inexpressivo de boa parte da produção de edifício e despertar a consciência e a 

percepção dos cidadãos” (BOERI, 2010, p. 1).  

 Portanto, a cor passa a ser um elemento que poderá agregar valor ao entendimento da 

própria inserção da arquitetura no espaço urbano, permitindo – através de um conjunto de 

conhecimento e clareza a respeito das questões atuais que envolvem as cores, como todo o 

fenômeno cromático, os sistemas de notação cromática e as propostas desenvolvidas por esses 

métodos de leitura da paisagem – desenvolver uma melhor compreensão do entorno 

circundante de forma clara e racional, respeitando aspectos existentes das cidades de hoje e 

criando, sempre que possível, um conjunto harmônico aceito e compreendido pela sociedade 

contemporânea. 
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5  A COR PARA ARQUITETOS E URBANISTAS 

 

 

 Nas últimas décadas, a quantidade de novos pigmentos e materiais aplicados na 

arquitetura, tanto de interiores quanto de exteriores, cresceu consideravelmente. Esse fato 

possibilitou um aumento significativo na criação de novos cenários urbanos, com cores mais 

saturadas e paletas mais diversificadas, devido, também, às novas texturas e acabamentos.  

 Com a cor é possível transformar, alterar, aumentar certos espaços ou, até mesmo, 

esconder ou destacar algumas volumetrias. Por meio de uma escolha adequada, ela pode 

transmitir luz e causar a sensação de acolhimento, transformando instantaneamente o aspecto 

dos mais variados espaços. 

 Entretanto, ainda é muito comum a preferência por espaços dominados por tons 

acromáticos, isto é, dominados pelo branco, preto e/ou cinza. Essa escolha não significa, em 

hipótese alguma, que o espaço perderia certas qualidades, não podendo ser sensível, tangível, 

tátil, visual ou prazeroso. Essa escolha pode, sim, envolver os frequentadores do local tanto 

quanto um espaço dotado de um cromatismo mais acentuado envolveria; pode também ser tão 

harmônico quanto um lugar onde as cores se fazem presentes.  

 Esses tons também podem acentuar algumas características espaciais e volumétricas, 

além de algumas particularidades perceptivas. Dessa forma, “o problema, portanto, não está 

no branco, nem nos brancos, mas no branco generalizado, pois o branco generalizado – a 

brancura – é abstrato, presta-se à contaminação por termos como 'puro'” (BATCHELOR, 

2007, p. 16). Sendo assim, seria interessante compreender que o branco generalizado 

(BATCHELOR, 2007), depois de tudo o que foi dito nas mais diversas áreas durante séculos 

de pesquisas, deveria ser revisto e ponderado. As cores apresentam-se na natureza de maneira 

totalmente harmônica e vêm se mostrando como grandes aliadas e colaboradoras, trazendo 

benefícios à espécie humana. 

 Ao comparar um ambiente em que se tenha optado pelo acromatismo com esse mesmo 

lugar, mas em outras duas versões com um certo cromatismo, sendo cada versão composta 

por uma proposta diferente da outra, esse lugar seria, nesses três casos, sensivelmente 

diferente no que tangue à percepção ambiental. E não há como propor uma regra ou uma 

teoria de qual das três alternativas seria a melhor. O que se pode ponderar é que é preciso 

analisar as condicionantes existentes para que o profissional possa elaborar alguns critérios e 

conseguir especificar, de forma segura, as cores a fim de que a opção escolhida seja a mais 

adequada. Sendo assim, não há uma receita de como aplicar cor nos espaços. O que se deve 
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levar em consideração é que cada ambiente tem suas particularidades com suas próprias 

características. 

 O interessante na hora de pensar qual composição cromática comporá determinado 

ambiente é considerar que as cores despertam sentidos, causam sensações, afetam o humor, 

encorajam certas atividades, induzem ao relaxamento, o que determina o resultado final e a 

percepção sensorial do local. 

 Um exemplo de como a composição cromática desperta diferentes sentimentos é o 

estudo desenvolvido por Frank Mahnke (1996). No estudo, o autor produziu novas 

alternativas cromáticas para um conjunto de casas situado no sudeste da Califórnia com a 

intenção de entender como as pessoas que moravam nessas casas, de maneira geral, se 

sentiam nessa “nova” atmosfera e se elas tinham uma grande afeição por esse lugar. Essas 

casas, que tinham uma arquitetura cuja forma imitava o estilo de construções da época das 

missões – período em que os Estados Unidos foi colônia –, tiveram suas paredes pintadas 

predominantemente de branco e off-white e seus telhados, na cor terracota, contrapondo, 

assim, com as novas alternativas apresentadas (MAHNKE, 1996).  

 Com relação às cores utilizadas, Mahnke (1996, p. 198) afirma que “Não foi surpresa 

descobrir que a maioria dos moradores nunca tinham pensado na cor, tendo considerado que 

era parte do estilo arquitetônico. A repetição do branco ao longo dos anos tem incutido a 

crença de que tinha que ser branco”.  

 A cor faz-se presente na arquitetura. Tanto a cor como a forma são qualidades 

marcantes da natureza. Uma das razões de a visão humana ser capaz de enxergar uma forma 

uma é presença dos contrastes e das nuances. Para alguns, a cor na arquitetura sempre esteve 

na condição de uma maquiagem, com caráter meramente decorativo, ficando subordina ao 

desenho e à forma,   

 
Pois todos concordam que a cor é só um acidente produzido pela luz, porque 
ela muda conforme a iluminação, de maneira que, à noite, o verde aparece 
azul e o amarelo parece branco, se forem iluminados por uma tocha. 
Portanto, a cor muda segundo a luz que incide sobre ela. 
É preciso considerar também que a cor aplicada nos quadros não produz 
tonalidades nem coloridos além dos da própria matéria da tinta: pois é 
impossível obter o verde a partir do vermelho ou o azul do amarelo. É por 
isso que se diz que a cor depende totalmente da matéria e, 
consequentemente, que ela é menos nobre que o desenho, o qual provém do 
espírito. 
Pode-se ainda acrescentar a isto que a cor depende do desenho, porque lhe é 
impossível representar ou figurar o que quer que seja sem a ordenação do 
desenho. (LICHTENSTEIN, 2006, p. 42). 
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Uma questão relevante é compreender se é interessante criar uma paleta cromática 

contribuindo para que a edificação se mimetize no ambiente ou se destaque no entorno 

edificado. Jean Phillipe Lenclos (2004), nos estudos de sítios históricos, demonstrou que, ao 

utilizar os pigmentos da própria geologia do lugar minimizam-se contrastes da edificação na 

paisagem.  

Porém, tudo vai depender da intenção que se pretende alcançar, como afirma Mahnke 

(1996, p. 200): 

 
Misturar ou se destacar? Depende da situação. A cor não deve ser cor por ser 
uma entidade, nem deve ser abandonada. A cor é uma propriedade e a 
linguagem da forma, nunca um indivíduo separado ou um intruso, a menos 
que seja aplicado como tal. Cor no ambiente pode emprestar uma qualidade 
estética que de outra forma seria impossível de obter. Cor fornece uma 
contribuição única, se aplicada de forma inteligente e sensível, não podendo 
ser obtido por quaisquer outros meios. 

 

Cada indivíduo, para formar a imagem mental que possui de determinado lugar, 

seleciona alguns estímulos visuais e sensoriais – como os sons, os cheiros, os ventos, a 

temperatura e a intensidade da luz – e transforma-os nas impressões que atribui a determinado 

local. Dessa maneira, a imagem da cidade “é formada pelo conjunto de nossas percepções que 

a experiência individual seleciona e classifica interagindo com o meio podendo variar de 

indivíduo para indivíduo” (FARIA, 2003, p. 85). 

Para Lynch (2011), a cidade é um organismo vivo que preenche o espaço por meio de 

seu conjunto arquitetônico e, por mais singular e comum que possa vir a ser, pode também 

propor uma agradável contemplação. Segundo ele, a leitura ambiental que é feita do lugar que 

se vive é composto por diversos elementos que interagem com a percepção visual, 

relacionando esses elementos com as experiências, as memórias e os significados, que são 

vinculados a esse conjunto. A imagem que se tem da cidade habitada é composta dos 

elementos circundantes, como os parques, as praças, as casas, os conjuntos habitacionais, os 

comércios, as instituições públicas, as instituições privadas e os indivíduos que ali circulam. 

Esses elementos contribuem para ampliar as significações que são obtidas da cidade a qual se 

pertence.  

Qualquer edificação independentemente de suas qualidades formais ou cromáticas está 

diretamente relacionada com o entorno circundante e pode assumir o atributo de se mimetizar 

ou de se sobressair perante as condições presentes no local, colaborando, de alguma forma, 

com a imagem mental que pode vir a ser formada de tal espaço. Assim, a imagem mental 



 

92 

 

obtida do ambiente urbano em que se vive proporciona uma legibilidade que é vital à 

sobrevivência. Como afirma Kevin Lynch (2011, p. 1), “cada cidadão tem vastas associações 

com alguma parte de sua cidade, e a imagem de cada um está impregnada de lembranças e 

significados”. 

Além das características listadas acima, também fazem parte da imagem que é criada 

do lugar habitado outros elementos, como as cores, as luzes, as formas, as relações de 

vizinhança, os condicionantes emocionais e afetivos, como os lugares da infância, e detalhes 

que marcaram, como uma árvore florida no meio do caminho para a escola, o cheiro da praça 

em dias de chuva etc. Até mesmo os lugares abandonados, a degradação e a sujeira visual 

contribuem para a imagem da cidade.  

Sendo assim, todas as características presentes no meio ambiente contribuem para 

entender melhor a paisagem, agregando valores a essas imagens devido à abundância de 

referências. Os símbolos, as formas, as escalas, as distâncias e as cores que são empregadas 

seriam alguns desses referenciais que, juntos, desempenham um fator essencial para formar a 

imagem mental da cidade que é habitada. 

 

 

5.1 Cores nos espaços interiores 

 

 

 É comum encontrar alternativas de projeto em que, ao invés de projetar ou desejar 

uma parede pintada na cor vermelha, almeja-se a cor vermelha, que poderá ser uma parede. 

Essa inversão de alternativa é muito recorrente, pois, muitas vezes, as cores surpreendem e 

parecem se encaixar a determinados ambientes melhor e mais rapidamente do que a própria 

forma ou o próprio material. 

As cores, assim como ocorre com a utilização de outros artifícios, podem ajudar, 

fazendo com que espaços hostis possam ser modificados, transmitindo sensações prazerosas, 

ou podem contribuir negativamente, fazendo com que tais ambientes percam suas 

características, transformando-os em lugares depreciativos e incômodos.  

 O que talvez se possa acrescentar é que não só o cromatismo, como também outras 

particularidades – como o próprio partido arquitetônico adotado, a escolha dos mobiliários, as 

obras de artes selecionadas, a iluminação utilizada e os usos dado a esse ambiente, entre tantas 

outras condicionantes – podem, individualmente ou em conjunto, interferir na qualidade do 
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espaço, levando o seus frequentadores a estados de satisfação e prazer ou a um estado de 

cansaço, exaustão e monotonia. 

 Nos dias de hoje, novas matérias-primas vêm sendo desenvolvidas e cada vez mais se 

observa a tecnologia voltada para o desenvolvimento de novos materiais que acabam 

integrando e participando da espacialidade pretendida pelo projeto. A cor, composta por seus 

três atributos – matiz, luminosidade e saturação – é tão determinante quanto a forma e, por 

isso, também deve ser considerada.  

 Porém, muitas vezes, a dúvida por parte do projetista pode ser com relação a qual 

conceito utilizar na hora de definir a paleta de cores que complementará a percepção desse 

lugar; a como ajustar ou minimizar as distorções cromáticas existentes, já que a cor escolhida 

se comporta diferentemente da cor previamente escolhida na cartela de tintas; a como 

harmonizar todos os outros elementos existentes para não causar um desconforto visual e um 

exagero de informação, que poderá levar os seus frequentadores a sentir sintomas como 

náuseas, dores de cabeça entre outros desconfortos; e, por fim, a quais seriam os critérios 

adotados e quais questões se deve levar em consideração para pensar um projeto cromático. 

De fato, são muitas as questões envolvidas para se fazer uma escolha acertada da 

harmonia cromática que estruturará esse lugar. Uma das razões que dificulta a escolha de uma 

cor é o fato de que ela sempre muda, pois não apresenta uma característica estável, 

interagindo com outros aspectos cromáticos existentes. Dessa forma, uma mesma cor pode 

apresentar inúmeras facetas.  

Josef Albers (2009) considera que as cores sempre interagem umas com as outras, 

dependendo do meio ao que se expõem, das fontes luminosas e da sua possível aproximação 

com outra tonalidade: “Somos capazes de ouvir um tom isolado, mas quase nunca (isto é, sem 

mecanismos especiais) de ver uma cor isolada, separada e sem relação com as outras” (p. 9). 

Uma mesma tonalidade, portanto, pode proporcionar inúmeras leituras.  

Partindo também desse conceito, Lois Swirnoff (1989) propõe que todas as cores são 

dimensionais, ou seja, que suas características espectrais podem apresentar diferentes 

comportamentos quando aplicados espacialmente, desempenhando uma função inerente. 

Mediante sobreposição e justaposição, as cores desempenham tensões que podem alterar 

substancialmente a percepção do espaço. 

 Diante de tais dificuldades e, muitas vezes, desejando colocar cores em seus projetos, 

é muito comum que alguns profissionais recorram à tendência e à moda vigentes, empregando 

certos tons de maneira aleatória e reprodutiva, não considerando o real uso desses ambientes.  
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 A esse respeito, Mahnke (1996, p. 17) faz a seguinte afirmação: 

 
eu tenho grande dificuldade em aceitar as tendências de cores para a criação 
do ambiente arquitetônico. Eu aconselho muita cautela, porque a tendência 
de cor particular de design em moda atual fará com que seja difícil de 
satisfazer todos os diferentes aspectos objetivos e necessidades específicas a 
um determinado ambiente. Um hospital tem uma função diferente de uma 
linha de montagem; a escola tem necessidades diferentes do que uma loja; e 
um carrinho de cachorro-quente não é um restaurante gourmet. 
Designers que estão inseguros no uso da cor tem a tendência de 'optar pelo 
seguro' e copiar as tendências de cores [...] de tal forma que uma mesma cor 
é utilizada em numerosos escritórios, restaurantes, fachadas de edifícios, 
casas particulares, e até mesmo hospitais psiquiátricos - onde certamente o 
uso é diferenciado de um escritório. Seguir as tendências de cores na 
arquitetura também sufoca a liberdade criativa do indivíduo. 

 

 Isso não significa que as cores selecionadas pela moda atual não sejam corretas ou 

sejam causadoras de dúvidas. Tendências podem perdurar no tempo ou podem ir e vir, sendo 

passageiras. Algumas décadas atrás, o uso de cores vivas e saturadas, listras, formas 

geométricas, desenhos em tons fortes em geral eram bastantes utilizados e, se forem 

observadas as tendências utilizadas nos dias de hoje, nota-se que muitas vezes esses padrões 

ainda são bastante comuns. Sem uma prévia orientação a respeito dos efeitos causados por 

esses padrões, esses ambientes poderão propor uma superestimulação, acarretando em 

distração, fadiga, sonolência, entre tantos outros sintomas (PEDROSA, 2009). Cor forte, alto 

brilho, excesso de informação visual e padrões que expressam muito movimento exigem do 

seu utilizador uma demanda de atenção, pois podem gerar diferentes sensações: 

 
Para os pintores, o movimento está sempre ligado à ideia de ritmo. Os 
movimentos ou ritmos de um quadro (ou de uma estrutura qualquer) 
obedecem a certas leis de orientação de suas linhas estruturais. As linhas 
horizontais criam a sensação de calma; as verticais, de energia; as diagonais, 
de movimentação, deslocamento. Segundo Georges Seurat, a combinação de 
diagonais, partindo do meio do quadro para cima, dá a sensação de alegria, 
enquanto do meio para baixo expressa tristeza, conforme demonstra o 
sentido das linhas de força das máscaras do teatro grego. (PEDROSA, 2009, 
p. 106). 

 

 Atualmente, considera-se que cores saturadas utilizadas em áreas de trabalho ou até 

mesmo em quartos de dormir podem prejudicar a produtividade e o sono, pois esses lugares 

requerem um grau de concentração – no caso do ambiente de trabalho – e relaxamento – no 

caso do quarto de dormir, ao contrário do estado de agitação e vibração (MAHNKE , 1996). 

Porém, é preciso cautela e um olhar atento, sensível e objetivo para tentar levantar algumas 
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características importantes, como que tipo de informação esses espaços querem transmitir aos 

seus frequentadores, que tipo de pessoas frequentaram tais ambientes, e como o espaço, por 

meio de sua luz, sua tipologia e de seus objetos, se comporta mediante a presença de certas 

nuances. 

 O espaço arquitetônico influencia a psique para além das impressões estéticas, indo 

muito distante de certos conceitos – muitas vezes relativos – de beleza ou mau gosto, de 

elegância ou kitsch, sendo o ambiente um dos responsáveis pela produção de certas emoções 

nos seres humanos. Assim sendo, essas emoções podem criar efeitos psicossomáticos, 

gerando, indevidamente, sensações de ansiedade, por exemplo; em vez desses sintomas, 

dever-se-ia promover a sensação de ser um lugar convidativo, estimulante, provedor do 

conforto e de segurança. 

É preciso sempre ter em mente alguns critérios que podem contribuir e guiar o 

profissional, tanto no caso de escolha de tons acromáticos ou de tons fortes. Essas escolhas 

podem ser tanto acertadas como desastrosas; um ambiente com baixa estimulação pode ser tão 

inaceitável como um ambiente superestimulado. No que tange a ambientes neutros ou 

acromáticos, “especialmente evidentes no chamado projeto da imagem de hi-tech que tantos 

ambientes de escritório adotam a fim de aparecer elegante, sofisticado, atuais, são totalmente 

deslocado para o bem-estar do usuário de ambos ponto de vista psicológico e fisiológico” 

(MAHNKE, 1996, p. 25). Isso não quer dizer que o emprego dessas tonalidades não pode 

trazer ao local aspectos e características positivas. Ao contrário disso, quando se opta pelos 

acromáticos e essa for a alternativa que mais se encaixa a uma dada situação, essas 

tonalidades podem, sim, gerar um resultado positivo. Esse é o caso de lugares muito escuros, 

com baixa incidência de luz, em que o uso do branco pode ser a melhor escolha; casas 

noturnas onde se preza pela baixa iluminação com a intenção de passar a sensação de 

mistério, em que o uso do preto ou de cores escuras com elevado grau de preto poderá ser 

uma alternativa, além de, também, ajudar a disfarçar o aspecto sujo e gasto causado pelo uso; 

museus ou galerias que querem dar um maior enfoque ao cromatismo presente nas obras de 

arte e tiverem suas paredes pintadas com um cinza médio.  

Tudo vai depender do uso dado a esses espaços, das características existentes no local, 

das condições de conforto e bem-estar que se pretende enfatizar, entre tantas outras 

condicionantes que devem ser analisadas e avaliadas antes de sair afirmando ou negando 

qualquer tonalidade. 

Um dado relevante é que, em todo ambiente cromático, é aconselhável que haja 

sempre alguns contrastes, como o de luminosidade (claro, escuro), saturação (intensa, 
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enfraquecida), temperatura (quente, frio), entre outros, sempre procurando o equilíbrio entre 

as forças. Segundo uma citação feita por Mahnke, trazendo os argumentos de um especialista 

de cores, Frederick M. Crewdson, o 

 
Equilíbrio é a garantia de unidade em meio à variedade. Ambos variedade e 
unidade são necessários para sustentar o interesse, e essas forças opostas 
deve ser equilibrada. Variedade é necessário para atrair e despertar o 
interesse; unidade é essencial para criar uma impressão favorável e para 
satisfazer os humores e desejos. Variedade exagerada é confusa e 
desagradável; unidade exagerada é monótona. A marca de um bom arranjo 
de cores está em saber onde parar entre esses extremos (CREWDSON, 1953 
apud MAHNKE, 1996, p. 26). 

 

Outro fato importante já mencionado é que os materiais naturais têm cores, ou seja, 

são provenientes do próprio material, como no caso do cimento, do tijolo, da cerâmica, entre 

outros, podendo contribuir com suas tonalidades, não precisando o projetista recorrer a cores 

aplicadas posteriormente à superfície.  

Tudo isso irá compor um rol de possibilidades, direcionando o projetista, que, 

juntamente com a resposta dada às questões listadas abaixo, podem auxiliar para o 

direcionamento de um projeto cromático: 

 
- Qual é o uso do ambiente? 
- Em que parte do dia será usado? 
- Qual é a atmosfera desejada? 
- Qual é o nível de iluminação interior e qual é o nível de iluminação 
natural? 
- Quantas pessoas serão acomodadas? 
- Qual é a faixa etária das pessoas que utilizarão este ambiente? 
- Qual é o sexo das pessoas que utilizarão este ambiente? 
- Qual é o estado de saúde dessas pessoas? 
- De onde vieram estas pessoas? 
- Qual é a condição econômica e social da localização do projeto? 
- Quais fatores culturais e religiosos precisam ser considerados? 
- Quais fatores climáticos necessitam de atenção? 
- Qual a coisa mais importante que as cores precisam realizar (acalmar, 
revigorar, convidar a caminhar, induzir a concentração)? 
- Qual time de futebol estas pessoas torcem? (informação verbal).9 

 

As respostas dadas a essas questões e a inúmeras outras que podem ser feitas são de 

grande valia, pois orientam o projetista de forma objetiva a fim de definir uma paleta 

cromática para o ambiente que se deseja intervir. 

                                                
9 Essas questões foram tiradas dos apontamentos feitos em sala de aula ministrada pelo professor doutor João 
Carlos Cesar, no curso de Pós-graduação da FAU-USP, em 10 de junho de 2012. 
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Segundo Mahnke (1996), independentemente do objetivo final pretendido para o 

projeto, esse lugar é um espaço arquitetônico único e existem algumas regras e considerações 

fundamentais que devem ser respeitadas. Ele as relaciona conforme a sequência apresentada 

abaixo:  

 

1. É preciso que o projetista oriente o cliente quanto aos efeitos psicológicos e fisiológicos 

que as cores provocam no que diz respeito ao seu bem-estar, alertando-o que, muitas vezes, a 

preferência por determinada cor pode não ser a principal opção e que não se deve ter essa 

preferência como principal critério.  

2. Deve ser respeitado o equilíbrio entre a unidade e o todo, tendo sempre em mente a 

diversidade de cores pressupostas. “Esse equilíbrio depende da taxa de informação visual 

dentro de um espaço produzido em sua maioria por dominantes (paredes), subdominante 

(superfícies, tais como paredes de extremidade, também piso e teto), e cor de acento 

(mobiliário – incluindo itens de decoração), e cor contrastes” (MAHNKE, 1996, p. 129); 

3. Buscar sempre a partir das cores propostas e dos contrastes gerados um conjunto 

harmônico, buscando condições visuais agradáveis, principalmente em locais caracterizados 

por um uso mais coletivo, com diferentes tipos de personalidades e culturas que podem vir a 

neles circular, tais como local de trabalho, serviços de saúde, indústrias, escolas, entre outros; 

e 

4. A especificação de cores, considerando o seu “conteúdo psicológico (efeitos, impressão, 

associação, aspectos sinestésicos)” (MAHNKE, 1996, p. 130), contribui para alcançar o clima 

ou a atmosfera pretendida. 

 

É comum encontrar algumas receitas prontas sobre qual cor aplicar para uma dada 

situação, generalizando completamente todas as possibilidades existentes e resumindo, de 

forma simplista e imediatista, toda uma gama de conhecimento necessário quando o assunto é 

cor. Esse recurso é, muitas vezes, buscado por profissionais da área, que, por não saberem 

exatamente como trabalhar com as cores ou por procurarem uma forma mais rápida de 

solução, acabam utilizando tais procedimentos, limitando completamente o que poderia ser 

uma solução mais adequada e se valendo erroneamente de tais prescrições. 

Portanto, por ser altamente expressiva e por suas possibilidades de associações que 

cada indivíduo consegue estabelecer, a cor implica em estados afetivos de sentimento e 

significado, quando proposta por um profissional bem qualificado – no lugar de ser arbitrária 

e gratuita, devido a um uso incoerente –, passando a assumir uma expressão extremamente 
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importante, contribuindo junto com outros fatores para a sensação de bem-estar, conforto e 

harmonia tão desejados por quem certamente frequentará os seus espaços.  

 

 

5.2 Cores na arquitetura e nas cidades 

 

 

É possível, por meio de estruturas de cor, adicionar complexidade à arquitetura ou 

decodificar, pelos sinais representados pelas massas cromáticas, o partido arquitetônico 

adotado. Pode-se, também, vincular propriedades arquitetônicas de superfícies, volumes e 

espaços e sua relação com o local de implantação. A cor pode esclarecer as intenções de um 

arquiteto, aumentando ou diminuindo consideravelmente o ambiente construído, modificando 

a paisagem e estabelecendo com o usuário relações de afinidade e até mesmo afetivas. 

Para os arquitetos que desejam trabalhar tanto as cores quanto as formas, é de 

fundamental importância ter em mente que ambas influenciam seus usuários, atuando em suas 

emoções e em seu lado psicológico, independente da escala em que se trabalhe: a de uma 

casa, de um edifício particular, um conjunto arquitetônico, uma vizinhança, um bairro, uma 

zona ou uma cidade. 

Uma das grandes questões que se coloca à frente de um profissional perante a 

elaboração de um projeto é como trabalhar durante a criação e o desenvolvimento de um 

partido arquitetônico com uma paleta cromática que pode influenciar positivamente a 

dinâmica e a percepção vivenciada pelas pessoas que circulam por esses lugares.   

O emprego da cor na arquitetura pode ser um desafio (SWIRNOFF, 2009). Na 

arquitetura, a luz se faz presente e, por meio dela, consegue-se definir um ambiente mediante 

a proposição de relações que podem ser prazerosas e harmoniosas, ou desconfortáveis e 

desarmônicas. Como as cores são parte integrante da luz, tendo uma relação intrínseca, mútua 

e dinâmica, pode-se afirmar que, assim como a luz, as cores também modificam as paisagens 

e os lugares.  

Galen Minah (2008) define alguns elementos a serem considerados para se pensar as 

cores de uma cidade. Minah classifica esses elementos em três funções: dinâmica, tectônica e 

imaginária.  

A função dinâmica inaugura a primeira fase, ou seja, a fase de definição do partido 

arquitetônico a ser adotado. É a relação figura-fundo, contrastando ou camuflando com o 

entorno em que a obra será construída. A segunda função, tectônica, inicia a fase seguinte. É 
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quando começam a ser desenhados os primeiros croquis, e as volumetrias são construídas 

através de maquetes. Nessa fase, começa a ser trabalhada as verticalidades e/ou as 

horizontalidades da obra, utilizando um elemento facilitador, a cor, que pode definir e/ou 

ressaltar a forma e os detalhes da edificação. A função imaginária, última etapa, refere-se à 

percepção do lugar, complementado pela história e decodificado pela sociedade presente no 

local. 

 Lois Swirnoff, em seu texto Color Structure: a perceptual techtonic (SWIRNOFF, 

2009), refere-se à função tectônica relacionando-a à construção, à engenharia, nas quais para 

que o todo, ou seja, para que a obra tenha um bom resultado, as partes são de fundamental 

importância. Dessa forma, segundo Swirnoff (2009), obras bem projetadas deixam evidente 

sua manifestação tectônica, indo ao encontro tanto da função como da forma e da estética. 

 A cor, quando pensada na fase de elaboração do projeto, passa a assumir sua 

característica tectônica, apresentando-se como um instrumento de projeto que irá contribuir de 

forma perceptual, afirmando ou confirmando a forma proposta. Dessa maneira, ela contribuirá 

explicitando a estrutura, pois, com ela, pode-se tanto “criar, formar e transformar” o espaço 

através de sua “natureza paradoxal, sua ambiguidade, podendo servir papéis visuais que são 

semanticamente opostos” (SWIRNOFF, 2009, p. 82). 

 A escolha não só da forma tectônica, organizando espacialmente toda a obra, mas 

também dos tipos de materiais que irão encerrar os espaços  – através da intenção projetual de 

contemplar algumas transparências, aberturas, fechamentos, solidez – fazem com que certas 

espacialidades sejam mais bem representadas, enfatizando a percepção do todo e englobando, 

assim, a função e a estética.  

Saindo da escala do edifício e indo em direção à escala urbana, Gordon Cullen (2009) 

conta que as cidades são um grande empreendimento humano e que, quanto mais as pessoas 

participarem emocionalmente delas, mais agradáveis e prazerosas elas se tornaram. Essa 

atitude, considerada por Cullen como a incorporação da solução científica mediante a 

presença de uma certa flexibilidade e adaptabilidade perante as condições existentes no local, 

faz com que a maneira como essa flexibilidade é utilizada venha a resultar no triunfo da arte 

do relacionamento. Assim como não há uma regra em como aplicar cores na arquitetura, não 

há também uma regra de como atuar no ambiente urbano, sendo necessário sair do campo 

estritamente científico e olhar para esse local em busca de novos valores e novos critérios que 

possam ser incorporados a essa paisagem (CULLEN, 2009). 

Devido a isso, Gordon (1993 apud FARIA, 2003, p. 86) elenca o encontro de três 

aspectos: 
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O primeiro é o que ele chama de Óptica, ou seja, a forma como a nossa 
visão percebe o entorno ao percorrer a cidade, associada aos elementos de 
Localização que adotamos como referenciais; e por fim o que ele chama de 
Conteúdo que são: a sua cor, textura, escala, o seu estilo, a sua natureza, a 
sua personalidade e tudo o que a individualiza. 

 

Para Lynch (2001), reconhecer o lugar onde se vive é uma necessidade vital, pois  

 

uma boa imagem ambiental oferece ao seu possuidor um importante 
sentimento de segurança emocional. Ele pode estabelecer uma relação 
harmoniosa entre ele e o mundo à sua volta. Isso é o extremo oposto do 
medo que decorre da desorientação; significa que o doce sentimento da terra 
natal é mais forte quando esta não é apenas familiar, mas característica.  

 

Identificar o lugar habitado é tornar a imagem do meio ambiente legível. A partir 

dessa condição de legibilidade, o observador interage e seleciona do meio ambiente algumas 

distinções e adapta o mundo exterior às suas próprias necessidades interiores. Mesmo em 

ambientes desorganizados e descaracterizados, os indivíduos são capazes de se adaptar e 

construir uma imagem mental forte e legível, pois essas imagens são um processo bilateral 

entre o observador e seu ambiente. O observador se apodera daquilo que é visto devido à 

assimilação e criação da sua própria imagem mental, o que faz com que a cena de uma 

determinada realidade seja dotada de vários significados, dependendo dos valores aos quais 

lhe foram atribuídos. 

Apesar da criação da imagem mental ser individual, devendo variar de indivíduo para 

indivíduo, Lynch (2011, p. 8) afirma que deve haver um denominador comum, que contribui 

para que  

 

cada indivíduo crie e assume sua própria imagem, mas parece existir um 
consenso substancial entre membros de um mesmo grupo. Essas imagens de 
grupo, consensuais a um número significativo de observadores, é que 
interessam aos planejadores urbanos dedicados à criação de um ambiente 
que venham a ser usado por muitas pessoas [...]. 

 

Isso resulta no que o autor considera ser uma imagem pública consensual, que surge 

“da interação de uma única realidade” (LYNCH, 2011, p. 8). 

Nesse processo de leitura ambiental, é formada também o que Lynch chamou de 

imaginabilidade, que é a capacidade que um objeto tem de provocar no observador uma forte 

imagem do que é observado. É o que os sentidos reconhecem como forma, cor ou disposição 
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dos elementos, o que facilita a identificação das imagens que são criadas, pois as tornam 

possuidoras de um forte impacto visual perante as suas características marcantes de ser  

 
uma cidade altamente ‘imaginável’, nesse sentido específico (evidente, 
legível e visível), pareceria bem formada, distinta, digna de nota; convidaria 
o olho e o ouvido a uma atenção e participação maiores. O domínio sensorial 
de tal espaço não seria apenas simplificado, mas igualmente ampliado e 
aprofundado. Uma cidade assim seria aprendida, com o passar do tempo, 
como um modelo de alta continuidade com muitas partes distintivas 
claramente interligadas. O observador sensível e familiarizado poderia 
absorver novos impactos sensoriais sem a ruptura de sua imagem básica, e 
cada novo impacto não romperia a ligação com muitos elementos já 
existentes. Ele seria bem orientado e poderia deslocar-se com facilidade. A 
cidade de Veneza poderia ser tomada como exemplo de um ambiente assim, 
dotado de alta imaginabilidade. (SWIRNOFF, 2009, p. 83).  

 

Portanto, um profissional que irá trabalhar com a cor precisa olhar para a cidade 

entendendo as suas várias camadas sobrepostas. É interessante que ele saiba propor um elo de 

ligação entre os aspectos cognitivos, afetivos e conotativos, compreendendo que qualquer 

intervenção na cidade não se limita à área selecionada. Dessa forma, poderá ser ampliada a 

uma maior extensão, já que a cidade é uma ocorrência viva no meio ambiente, sempre se 

transformando, se modificando, recebendo a influência de outros fatores que, juntos, 

compõem o aspecto geral da paisagem. 

Ao analisar o fenômeno cor, Lenclos se situa globalmente na visão da paisagem, onde 

a cor, dependente da luz (natural ou artificial), não tem existência própria, estando sempre 

vinculada a volumes e superfícies determinados e em correlação com o meio (mineral, 

aquático ou vegetal). Para ele, a cor da arquitetura, ditada pela natureza dos materiais 

empregados, das proporções e dos ritmos, deve, acima de tudo, ser considerada como ligada 

aos elementos globais da paisagem, da qual é parte integrante (MAZZILLI, 1991). 

A presença de cores no ambiente construído, na maioria das vezes, agrada o público 

em geral, que prefere as paisagens construídas vinculadas a algum cromatismo por causar a 

impressão de ser um lugar capaz de proporcionar estímulos, ao invés de viver na pureza e na 

severidade de paisagens incolores ou monocromáticas, sem ornamentos caracterizadas por 

panoramas estéreis, que o público em geral normalmente associa a prisões e edifícios 

industriais. Além disso, conforme afirma Mahnke (1996, p. 197), eles 

 

São considerados frio, impessoal, sem vida, chato e sem emoção. Estudos 
apontam que uma vez que a cor é adicionada ao exterior, o resultado são 
avaliações mais positivas, enquanto a ausência de cor geralmente traz reação 
negativa.  



 

102 

 

Apesar desse fato, parece haver ainda hoje um paradoxo quanto à aplicação e à 

preservação de cores nas cidades, uma vez que é comum edifícios – históricos ou comuns – e 

até mesmo espaços urbanos serem condecorados quanto a sua forma, mas não quanto a sua 

cor. João Carlos César (2002, p. 10) cita um exemplo que acontece em São Paulo, referindo-

se às cores existentes na obra de Artacho Jurado: 

 
pode ser constatado que a ausência de uma codificação cromática das suas 
obras, esta levando a uma descaracterização dos projetos originais. Jurado 
era extremamente meticuloso na escolha das cores, a ponto de realizar nas 
suas obras diversos testes até se atingir o tom desejado, inclusive com 
materiais tipo pastilhas de vidro, que eram fabricados sob encomenda. 
Evidentemente que este não é um fato isolado e poucos são os projetos e as 
obras onde é possível se encontrar referencias que permitam a execução ou 
reprodução das cores, conforme foram originalmente especificadas. 

 

O fato de se preservar ou de procurar vincular o cromatismo existente a uma 

identidade urbana, tanto para um edifício como para uma parte da cidade, não significa, nem 

de longe, a vontade de querer limitar o planejamento de cores a uma ferramenta de controle 

estético sem prestar atenção nas inúmeras transformações que as cidades continuam a 

assumir, sempre apresentando grande mobilidade, versatilidade e flexibilidade.  

As cores existentes nas cidades vão muito além das encontradas nas fachadas das 

edificações, estendendo-se a toda uma rede pelos seus meios de transporte públicos e 

privados, pelos comércios com suas vitrines, pelos seus serviços, pelas propagandas 

publicitárias, pelos mobiliários urbanos, pela sua vegetação e pela estação do ano, 

apresentando maior ou menor incidência de luz solar.  

Dessa forma, analisar as cidades somente pelos fatores históricos envolvidos não pode 

ser a única forma de se planejar cromaticamente, devendo-se sempre buscar novos critérios 

que gerem um conjunto de possibilidades a serem consideradas para que se pensem as reais 

necessidades desse sistema cromático complexo. 

Outro fator de grande relevância que deve ser considerado é que a paisagem urbana de 

um mesmo lugar pode apresentar características cromáticas à luz do dia e ter outras 

características completamente diferentes à noite. Mediante um olhar atento, pode-se observar 

as ruas e deixar que os olhos consigam ver os eventos marginais e espontâneos sempre 

presentes nas cidades. As cores que são vivenciadas em uma cidade são bem diferente das 

cores vistas na natureza, pois esta depende da luz. Nas cidades, não é possível estar totalmente 

na escuridão porque sempre haverá luzes. Essa característica permite vivenciar as cidades de 
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maneira bem diferente durante o dia, sob a luz do sol, e durante a noite, sob luzes artificiais. 

Quanto mais a cidade for vivida, mais será possível observar as transições de suas cores.   

 
A impressão perceptual evocada por um ambiente urbano, mesmo que 
consiste de uma série de elementos de identificação, encontra-se nas 
interações quantitativas e qualitativas entre os vários elementos. Neste 
sentido, a cor pode ajudar a determinar a hierarquia visual do espaço urbano, 
enfatizando, por exemplo, o sentido de unidade e continuidade, em vez de 
permitir algumas características distintivas para a superfície. Ao analisar a 
cor de uma área urbana, então, não é suficiente para prosseguir em termos 
"pontuais", como se fosse um somatório de componentes de cor individuais, 
em vez disso, deve ser preferível pensar em termos de contexto espacial 
cromático que levam ao destaque, como observado por Lenclos, onde o 
sistema de variáveis – luz, material, forma, tamanho, perto e cores distantes 
– determinam a nossa experiência perceptiva dos lugares. (BOERI, 2010, 
p. 3-4). 

 

Deve-se levar em consideração as diferentes posições espaciais onde se encontra o 

observador e o que ele está observando, determinando  

 
por um estudo dos fluxos e posições preferenciais de observação, que cobre 
a distância, a direção e também a perspectiva diferente, oferecido para o 
observador em movimento, que é diferente, por exemplo, andando pela 
calçada ou em viagem no transporte público se comparado ao observador 
estático. (BOERI, 2010, p. 4).  

 

Esse fato é facilmente observado no trabalho desenvolvido por Lenclos. Ao elaborar 

uma paleta cromática vista a uma distância considerável do ambiente construído, observa-se a 

predominância de poucas nuances. À medida que se adentra no espaço construído, observa-se 

a presença de paletas com cores mais diversificadas, o aumento não somente da riqueza de 

cores, como também o surgimento de mais contrastes e acabamentos, conforme afirma 

Mazzilli (1991, p. 9): 

 

Não só a visão mais abrangente da paisagem é responsável pela sua 
identificação. À medida que se caminha pelas ruas, praças, que se aproxima 
ou se afasta de edificações, tem-se novas referências cromáticas do 
ambiente, sentindo-se visualmente a textura dos materiais, tendo sensações 
espaciais de estreitamento ou expansão. A cor, sempre associada à luz, tem 
esse poder. Alguns elementos são vistos à distância, como o MASP, por 
exemplo, seja pelo volume/cor que apresentam ou pelo matiz saturado, 
reconhecidos num grande raio de ação. 

 

Portanto, a soma de todos esses fatores – relações históricas, relações vividas pela 

sociedade atual, edificações existentes, eventos marginais, condições de iluminação, paradoxo 
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dia/noite, distância do observador e ritmo de deslocamento em relação à paisagem observada 

– contribuem para a percepção da cor no espaço urbano.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A cor é parte da luz, que fornece e estimula a manutenção da vida, exercendo sua 

influência desde o início dos tempos. Através do desenvolvimento evolutivo como espécie, o 

homem desenvolveu reações a cores que, até os dias de hoje, não podem ser completamente 

explicadas nem totalmente controladas. A luz é uma parte da herança biológica e psicológica, 

e estar vivo é carregar dentro de si esse somatório de conhecimento. Ela é essencial para que 

haja vida e seu papel é muito mais profundo e importante do que se tem considerado. 

As cores têm relação direta com a luz, despertando interesse e alimentando a 

existência humana. A luz transmite uma enorme quantidade de informação e quase todos os 

seres existentes na Terra dispõem de algum aparato capaz de capturá-la. O humor está 

condicionado à presença da luz, assim como a saúde: sem ela, podem ocorrer várias doenças e 

distúrbios comportamentais. Assim como o ar respirado, a luz visível é extremamente útil 

para a manutenção da vida, pois permeia a realidade em todos os níveis da existência.  

Nela, está contida toda uma gama de conhecimento que interage com a vida humana 

de modo direto, podendo ser, muitas vezes, emocionante ou, até mesmo, dramático. Isso se dá 

pois a luz visível se comporta de forma determinante e ninguém provavelmente poderia 

preferir um mundo no escuro. Seu futuro é necessário e reluzente. 

A energia irradiada no espaço de forma originária e direta oscila em comprimentos de 

onda, que os olhos, por meio da retina, captam e transformam em visão e cor. Desse modo, a 

informação luminosa, quando processada pelo aparato visual em conjunto com a mente 

humana, fica repleta de sensações e emoções, o que confere um caráter particular e individual 

a esse processo, que variar, e muito, dependendo do indivíduo que a observa. Sendo assim, 

fica sob responsabilidade de quem recebe a informação luminosa dar sentido a ela.  

A capacidade de enxergar cores não dependente unicamente dos olhos; elas podem ser 

sentidas por outras partes do corpo humano. Dessa forma, uma pessoa desprovida do aparato 

visual em pleno funcionamento conseguiria sentir as cores, pois elas têm um caráter tão 

complexo que extravasam o sentido da visão. 

Como as cores exercem influência na psique humana, é preciso ter muito cautela ao 

aplicá-las: é preciso saber sobre suas interações e conhecer o fenômeno cromático, mas é 

também necessário entender que não existem regras para aplicá-las. O que deve ser levado em 

consideração ao aplicar qualquer nuance são as formas e os jogos de contrastes que 
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determinada tonalidade poderá sofrer, sempre com um olhar atento e objetivo por parte do 

profissional.   

Qualquer nuance pode ser cansativa e irritante quando inserida num jogo específico de 

contrastes; o inverso também é válido, sendo que, neste caso, pode-se chegar a uma nuance 

convidativa e prazerosa, assim como afirma Barros (2014): 

 
O efeito da percepção das cores se dá através de uma rede de relações nos 
cenários em que as percebemos. As formas, estilos, texturas e associações 
culturais interagem com as cores para dar sentido a elas. Assim, a 
interpretação da cena visual é o resultado intrincado de todas essas relações.  

 

Ao longo da história, observa-se uma necessidade de catalogar as cores na forma de 

um sistema de modo a facilitar a compreensão e o manuseio por parte de quem as utiliza. A 

partir do século passado, esses sistemas foram criados levando em consideração os atributos 

cromáticos de matiz, luminosidade e saturação, podendo haver algumas variações entre um 

sistema e outro.  

Eles podem ser considerados uma linguagem universal para catalogação das cores e 

quem os utiliza deve conferir as cores especificadas e seu caráter – tanto do ponto de vista da 

simbologia e da cultura como também dos contrastes cromáticos que serão gerados –, atitude 

necessária para um uso adequado de tais sistemas.  

Sendo assim, fica claro que, ao utilizar um sistema de notação cromático, é necessário 

primeiramente compreender o espaço e as particularidades do local onde se pretende inserir o 

cromatismo desejado. É de fundamental importância entender que a natureza das cores não é 

estática, mas, sim, completamente dinâmica.  

Os métodos de leituras cromáticas podem auxiliar na compreensão das características 

locais existentes. Tanto Jean Phillippe Lenclos quanto Giovanni Brino, ao definirem a paleta 

de cores, identificam algumas características presentes nos territórios em que irá ser 

desenvolvida a intervenção, definindo critérios objetivos e um método de proposição. Esses 

métodos dispõem de elementos não fundamentados na intuição ou em aspectos subjetivos, 

tendo como premissa a objetividade dos elementos previamente analisados. 

Ao definir as cores que serão utilizadas em um projeto, deve-se sempre analisar e levar 

em consideração o contexto em que esse lugar está inserido, ao invés de aplicá-las seguindo 

modelos ou regras pré-definidas por tendências e conceitos generalizantes. Embora possam 

funcionar em alguns casos, é preciso analisar cada caso individualmente, levando em 

consideração as particularidades de tais espaços. 
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Aceitar que, assim como outros fatores, o ambiente arquitetônico também influência a 

psique humana – além das impressões estéticas – é crucial, sendo de fundamental importância 

pensar qual o uso que será destinado ao espaço. Outro fator importante é entender que, por 

mais que possa ser esteticamente agradável determinado espaço, é preciso ter consciência da 

dinâmica e da função do ambiente para não criar um lugar provedor de agitação ou estresse, a 

menos que seja esse o objetivo.  

Outro fator importante é que não é possível afirmar que existe uma resposta humana 

padronizada às cores. Isso significa que indivíduos diferentes podem reagir de diferentes 

maneiras a um mesmo estímulo de cor. Tudo vai depender das várias condicionantes 

envolvidas, levando em consideração que a psique humana é capaz de propor novos 

parâmetros e relações, conferindo significados diferentes. 

Por outro lado, pode-se concluir que, por mais que não há uma única verdade 

envolvendo um determinado estímulo de cor, isso não significa que alguns critérios não 

possam ser aplicados. Como colocado por Mahnke (1996), um projeto de cor deve procurar 

atender os seguintes fatores: se está de acordo com a função do edifício e as tarefas que são 

realizadas nesse lugar; se evita superestimulação ou baixo desempenho; e se não cria efeitos 

emocionais e fisiológicos negativos.  

Objetivamente, o que se pretende é entender que os espaços devem ser pensados tanto 

do ponto de vista da forma como da cor. Com isso, a cor escolhida, em vez de servir apenas 

como um objeto decorativo, passa a ser e fazer parte do local, encaixando-se no propósito 

desejado do edifício ou espaço. A cor é a linguagem da forma e nunca deve ser pensada 

separadamente. 

 
Em Lenclos encontrou-se o equilíbrio ideal ao lidar com estas duas forças do 
pensamento. A sensibilidade, ao considerar todas as questões ligadas ao 
fenômeno da percepção da cor na paisagem, o vínculo da cor ambiental aos 
elementos naturais e tradições locais, a objetividade, nos procedimentos de 
análise dos dados levantados e no poder de sintetizar visualmente os 
resultados em forma de paletas cromáticas. (MAZZILLI, 1991, p. 187).  

 

Deve-se levar em consideração o todo formado pelo espaço, pelas formas, pelas 

ambientações e pelas cores, exigindo, assim, um olhar mais amplo e atento ao invés de 

achismos inflexíveis e dogmáticos. Cada contexto apresenta particularidades que devem ser 

respeitadas e trabalhadas, considerando que a cor promove qualidades e enriquece o ambiente 

quando aplicada de forma inteligente e sensível. 
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Outro fator importante é entender o que se pretende ao elaborar um projeto cromático: 

se contribuir de forma mimética ou destacar o edifício do contexto envolvido. Sendo assim, 

nesse contexto, fica claro que receitas de harmonia de cores não são de grande valia; é de 

substancial interesse que predomine uma imagem confortante e que os contrastes gerados 

contenham uma boa legibilidade.  

Clice Mazzilli (1991, p. 40) faz a seguinte colocação com relação a esse tema: 

 
Observa a contraposição existente entre a realidade da cor e o efeito 
cromático, dada pelas relações entre a natureza da matéria e da luz que 
incide sobre ela, envolvendo fenômenos de ordem fisiológica e psicológica. 
São variáveis desse fenômeno: 
1. A luz incidente: de natureza solar [...]; 
2. O meio ambiente e a interação entre cores, dada a relatividade 
assumida pelas cores dos elementos da arquitetura e da paisagem quando 
relacionados entre si, os contrastes e dissonâncias estabelecidos, como 
estudado por Josef Albers e Johannes Itten; 
3. Cor e textura, abordados por Lenclos como “contraste de matéria”, 
onde 'uma mesma composição pigmentar causa efeitos cromáticos muito 
diferentes sobre um suporte onde a superfície exprime-se em diversas 
texturas'; 
4. O poder psicológico das cores (sensação de frio ou calor, aumento ou 
retração do espaço, por exemplo); 
5. As cores da arquitetura [...] e os fatores que devem ser considerados 
na sua escolha '[...] a luz incidente [...] o entorno que envolve a edificação 
deve ser cuidadosamente escolhido a fim de serem evitadas ilusões de 
óptica;  
6. As lições da natureza: a luz [...] e os contrastes cromáticos, ritmos e 
grafismos presentes no mundo vegetal, mineral e animal. 

 

As cores podem modular um edifício, acentuando ou atenuando certas volumetrias e 

fazendo com que ele exerça um caráter harmônico com seus arredores. Elas permitem, 

também, que certos elementos sejam diferenciados, podendo enfatizar algumas proporções ou, 

até mesmo, propor algumas distorções.  

Com o uso adequado, elas legitimam certos espaços, fazendo com que a monotonia 

seja deixada de lado e, em vez disso, o entusiasmo possa prevalecer, pois não só afetam os 

humanos, produzindo impressões subjetivas e objetivas, mas também influenciam alguns 

parâmetros, como a estimativa de volume, peso, temperatura, tempo e ruído.  

O importante seria não considerar a cor como fato isolado, mas como parte integrante 

do edifício e da cidade. Entender de forma objetiva, criando uma sistemática de inserção de 

cor, ajuda a entender o efeito da percepção cromática, os níveis ou escalas de observação, 

partindo da visão particular – o ambiente interior, o edifício, a rua – para uma visão mais geral 

– o bairro e a cidade. 
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Pode-se concluir que não existe uma fórmula universal que estabeleça procedimentos 

a serem seguidos para a definição do projeto cor no ambiente interior, na arquitetura ou nas 

cidades. Porém, alguns fatores apresentados nesta pesquisa contribuem de forma objetiva para 

a elaboração de paletas cromáticas e, também, para a sensibilidade do artista, arquiteto ou 

profissional no tratamento dado aos estímulos gerados pelo ambiente, que, absorvidos e 

interpretados, são devolvidos sob a forma de intervenção. 

Dessa forma, este estudo é o ponto de partida de outra pesquisa, na qual cor, forma e 

arquitetura andam de mãos dadas, sendo parceiras inseparáveis. A cor e a forma são 

qualidades da Natureza e, sendo assim, existe entre elas um vínculo no qual uma não pode 

existir sem a outra, visto que a forma atinge a visão por intermédio da sua cor. A cor é a 

expressão das emoções, é capaz de transformar os sentimentos humanos, enriquecendo a 

alma. 
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