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CÍRCULO CROMÁTICO
Cores frias e quentes

As cores estão associadas à temperatura.
Algumas cores, como o vermelho, são
consideradas quentes, enquanto outras,
como o azul, são frias. Podemos selecionar
as cores para transmitir um sentimento,
atmosfera, harmonia e profundidade na
pintura.

As cores quentes e frias também estão
associadas a emoções, por exemplo, para
representar pinturas mais alegres e vivas
podemos usar cores quentes, e para
representar pinturas tristes, discretas e
calmas, podemos usar cores frias.

O círculo cromático é dividido em 2 partes,
de um lado cores frias e do outro cores
quentes. O amarelo e o violeta são
consideradas tanto cores quentes quanto
frias.

https://querobolsa.com.br/enem/conhecimento-geral/cores-primarias

Cores frias Cores quentes

https://querobolsa.com.br/enem/conhecimento-geral/cores-primarias


CÍRCULO CROMÁTICO
cores quentes e frias

Quais são as cores frias?

Violeta, azul, verde e amarelo.

E quais são as cores quentes?

Amarelo, vermelho, laranja e violeta

O violeta e o amarelo podem ser tanto cores
frias ou quentes, mas tudo vai depender da sua
mistura, por exemplo, o violeta pode ser
quente ou frio pois apresenta azul e vermelho
em sua mistura. Podemos considerar cor fria o
violeta que possui mais azul, e quente o violeta
que possui mais vermelho.

Já o amarelo é uma cor equilibrada, então o
amarelo claro pode ser utilizado em uma
composição com cores frias e o amarelo mais
intenso em uma composição com cor quente.

Vamos ver a seguir dois exemplos de cores frias
e quentes.

https://querobolsa.com.br/enem/conhecimento-geral/cores-primarias

Cores frias Cores quentes

https://querobolsa.com.br/enem/conhecimento-geral/cores-primarias


Exemplos de cores frias e quentes

https://artsandculture.google.com/asset/roses/DgElRwoxZWloQQ?hl=pt-
BR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A9.13614838002147%2C%22size%22%3A%7
B%22width%22%3A2.1725948993801816%2C%22height%22%3A1.2374999999999996%7D%7D

http://pigmento.art.br/artigos/como-os-girassois-de-van-gogh-poderiam-eventualmente-mudar-de-cor/

Obra “ Girassóis “ de Van Gogh (cores quentes) Obra “ Rosas ” de Van Gogh ( cores frias)

https://artsandculture.google.com/asset/roses/DgElRwoxZWloQQ?hl=pt-BR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A9.13614838002147%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A2.1725948993801816%2C%22height%22%3A1.2374999999999996%7D%7D
http://pigmento.art.br/artigos/como-os-girassois-de-van-gogh-poderiam-eventualmente-mudar-de-cor/


Atividade

Agora vamos colocar em prática o que você
aprendeu sobre cores frias e quentes?

O tema dessa atividade é paisagem com
cores FRIAS. Veja exemplos ao lado:

Veja as instruções e materiais necessários:

• Margem de 2cm no caderno A3 de
desenho.

• Divida a folha no meio, e reserve a outra
metade para a próxima aula.

• Lápis aquarela

• Régua

• Lápis HB e borracha

• Pincel macio

• Papel toalha
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https://br.pinterest.com/pin/573716440029765271/


Atividade

Ao lado você pode ver o resultado da minha 
paisagem com lápis aquarela, fiz uma 
paisagem de inverno, o branco sempre será 
o branco do papel, você pode realçar alguns 
pontos dele aplicando o violeta, azul e 
verde. Veja algumas orientações:

• Comece pintando primeiro o céu e 
depois montanhas. A regra é sempre 
pintar de trás para frente.

• Pinte em camadas: ou seja, comece 
pintando com tons claros e por ultimo os 
tons escuros, pois assim não corre o 
risco de errar em algum detalhe.



Boa aula!
Lembre-se de sempre fazer seu trabalho com muito capricho!

Se quiser pode postar o resultado nas redes sociais usando a hashtag #fegoemcasa.

Até a próxima aula!


