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Na aula anterior nós relembramos rapidamente sobre o círculo 

cromático. Além de poder estudar as cores primárias, secundárias e 

terciárias, com ele podemos entender melhor sobre as cores 

complementares. Você se lembra delas?

CORES COMPLEMENTARES

As cores complementares são 

aquelas que estão em lados 

opostos no círculo cromático, 

ou seja, uma na frente da 

outra. 



A cor complementar de uma primária será sempre uma secundária e vice versa.

Quando fazemos uma cor secundária, precisamos misturar duas primárias. 

Aquela outra cor primária que não foi usada na mistura será a cor complementar 

da cor que foi feita. 

Ficou complicado, né? Vou dar um exemplo pra ficar mais fácil.

CORES COMPLEMENTARES

Azul + amarelo = verde

A cor primária que não usamos foi o vermelho.

Então o verde e o vermelho são cores 

complementares.

Dessa forma temos também as 

complementares amarelo/violeta e azul/laranja.

Assim fica mais fácil de entender, né?



Usamos as complementares para dar força e equilíbrio ao nosso trabalho, 

criando contrastes.

Mas quando misturamos duas cores complementares, o resultado é uma 

cor neutra ou cinzenta.

Podemos diminuir a intensidade da cor simplesmente adicionando uma 

pequena quantidade da sua complementar. 

CORES COMPLEMENTARES

Além disso, para obter tons de cor 

mais escuros, em vez de usar a cor 

preta, é mais apropriado adicionar 

a cor complementar.



BOA PESQUISA
Viu como estudar as cores é uma tarefa importante? Com isso conseguimos 

entender como elas se comportam misturadas com outra cor.

E aí? Gostou de relembrar um pouquinho do que vimos sobre as cores 

complementares?

A pesquisa de hoje é sobre as cores complementares. Selecione pelo menos 

cinco obras de arte onde possamos observar as cores complementares na 

composição. Coloque o nome da obra e do artista em sua pesquisa. 

Compartilhe o que encontrou nas redes sociais usando a #fegoemcasa. 

Até a próxima.

Professoras Caroline e Juliane


