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Introdução

Cada vez mais apercebemo-nos do poder que a cor tem. Vivemos 
rodeados por cor e isso influencia todos os aspectos da nossa vida, 
tendo mesmo o poder de influenciar o nosso estado de espírito. A 
quantos de nós já não aconteceu de ter uma mudança de comporta-
mento só porque mudamos de local? Sem sentirmos fomos influencia-
dos pela cor e pela decoração que cada um dos espaços apresentava.
Hoje em dia a escolha da cor já não é deixada ao acaso. Em todos 
os projectos que realizamos, queremos ter o poder de decidir este 
detalhe.
Neste capítulo apresentamos algumas técnicas e particularidades 
que podem ser tomadas em consideração nessa decisão.

Harmonia das cores

As cores harmoniosas são aquelas que funcionam bem em conjunto 
ou justapostas, e que produzem um esquema de cores atractivo.
O círculo cromático ou roda das cores pode ser utilizado de forma a 
ajudar na escolha das cores e combinações harmónicas.

Figura XI.1 - Circulo Cromático
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É a harmonia resultante de uma mesma cor da roda das cores. As 
tonalidades podem mudar, mas todas ficam dentro do mesmo ma-
tiz. Utiliza variações de luminosidade e saturação de uma mesma 
cor. A cor principal pode ser combinada com cores neutras, preto ou 
branco. No entanto com esta combinação poderá ser difícil ressaltar 
os elementos importantes.

Exemplo:

TD 3375 - Rosa Bébé TD 4309 - Seda

Harmonia Monocromática
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Harmonia Análoga

É a harmonia formada de uma cor primária combinada com duas 
cores vizinhas (terciárias). Uma cor é utilizada como dominante en-
quanto as adjacentes são utilizadas para enriquecer a harmonia.

Exemplo:

TD 2549- Laranja
              Vitamina

TD R2008 - Laranja
                 Logo

TD 432 - Rio de Janeiro
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Harmonia Complementar

É a harmonia que ocorre quando combinamos cores opostas na roda 
das cores. Ou seja, são cores que se encontram simétricas com res-
peito ao eixo.
Esta harmonia funciona ainda melhor quando são combinadas cores 
frias com cores quentes, como por exemplo, vermelho com verde-
azul ou violeta com amarelo. A harmonia complementar é intrinseca-
mente uma harmonia de contraste.

Exemplo:

TD 2219 - Andaluzia TD 510 - Verde Mar
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Harmonia Triádica

É a harmonia que utiliza três cores equidistantes no círculo cromáti-
co. Por exemplo azul, amarelo e vermelho. Esse tipo de combinação 
consegue um efeito visual muito atraente. Oferece um alto contraste 
visual ao mesmo tempo que conserva o balanço e a riqueza das cores.

Exemplo:

TD A223- Citrino TD 577- Azul Oceano TD 3279 - Rosa Brava
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Temperatura da cor
As cores possuem diversas qualidades e ”temperaturas”, conseguindo 
diversos efeitos sobre o sistema nervoso do observador. 

No círculo cromático podemos observar que há um lado referido para 
as cores quentes com a presença de vermelho laranja e amarelo e um 
lado chamado frio com as cores verde azul e violeta.

Cores quentes

Transmitem um efeito ou sentimento cálido, dão a sensação de ac-
tividade, alegria, dinamismo, confiança e amizade.
Possuem qualidades positivas, atrevidas, excitantes, vibrantes e ex-
pansivas. Sugerem calor, fogo, luz do sol, sangue. Tendo um carácter 
inquieto, vivo e estimulante. 

Cores frias

Transmitem uma sensação de frieza, mas também de tranquilidade, 
seriedade e distanciamento.
São cores com um carácter negativo, intimista, reservado, tranquilo 
e relaxante. Sugerem frio, humidade, água, luz da lua e relaxe. 

Aplicação da cor

Muitos dos tons vivos e saturados presentes no círculo cromático tem 
um poder de cobertura relativamente baixo obrigando à aplicação de 
diversas demãos de tinta e ao aumento da mão-de-obra necessária. 
Para uma mais rápida uniformização destes tons, aconselha-se a apli-
cação de uma demão de tinta mate na cor TD 089 cinzento claro.
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A aplicação da tinta deve ser feita começando sempre da área maior 
para a menor e de cima para baixo. Para obter um acabamento per-
feito deve-se aplicar várias camadas finas de tinta ao invés de poucas 
camadas mas muito mais espessas.

Escolha da cor para o exterior

Ao contrário do que acontece no interior em que quase não existem 
limitações para a escolha das cores, no exterior deve-se atender a 
alguns aspectos antes decidir qual a cor a pintar.
Não deixando o gosto pessoal para último plano no momento da de-
cisão, deve-se também considerar a menor resistência de algumas 
cores em relação a outras e a quantidade de energia que as cores 
absorvem. 
Devido à natureza química dos pigmentos, existem tonalidades que 
apresentam menor resistência, especialmente alguns tons de laranja, 
vermelho e amarelo.
Considerando a resistência, efectuamos uma escolha selectiva e 
equilibrada dos pigmentos utilizados nas cores para exterior. Privi-
legiámos a utilização de pigmentos inorgânicos e orgânicos de el-
evada resistência à luz e à intempérie. No entanto devido ao preço 
elevadíssimo de alguns pigmentos, existem cores que não estão dis-
poníveis para aplicação no exterior.
De um modo geral, todos sabemos que a estabilidade das cores escu-
ras e fortes é menor que as cores claras e suaves. O branco reflecte 
a totalidade da radiação, enquanto o preto absorve toda a radiação, 
o que leva à subida da temperatura e da energia na película, acel-
erando a modificação e degradação dos diferentes componentes da 
tinta, dos pigmentos e do suporte.
Muita das vezes a utilização de tons escuros é inevitável para realçar 
elementos arquitectónicos ou criar alguns contrastes. No entanto te-
mos que salientar que a exposição prolongada à luz solar irá provocar 
um sobreaquecimento do suporte o que contraria o efeito pretendido 
com a utilização do sistema “ThermInnov”. 
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Principais Patologias

As patologias mais frequentes associadas à cor são: 
• Degradação da cor por efeito da luz e alcalinidade
• Degradação por calcinação 

Degradação da cor por efeito da luz e alcalinidade

A degradação por efeito da luz verifica-se quando se utiliza no exte-
rior pigmentos de baixa resistência à luz em cores suaves, ou seja, 
cores com elevada quantidade de dióxido de titânio em relação à 
quantidade de pigmento.
A degradação é notória quando as zonas expostas à luz solar sofrem 
alteração da tonalidade, por vezes, com o aparecimento de manchas 
e as zonas não expostas mantém a cor original e uniforme. Natural-
mente todas as cores sofrem alteração, mas essas alterações não 
são perceptíveis ao olho humano quando se utilizam pigmentos de 
elevada resistência no exterior.

Figura XI.2 - Degradação por efeito da luz
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O fenómeno de alteração de cor por alcalinidade é um fenómeno 
físico-químico. Os sais contidos nas massas do suporte migram para a 
superfície, dissolvidos na água que evapora através das fissuras pro-
vocadas por retracção do suporte ou por outros fenómenos. Na super-
fície da tinta o meio torna-se alcalino e forma uma camada branca. 
Mesmo com pigmentos resistentes, o contacto prolongado provoca 
a degradação dos mesmos. Normalmente por efeito da chuva, essa 
camada é lavada e fica à vista a alteração da cor. Esta alteração é 
restrita à área circundante da fissura, o que no caso de existir micro 
fissuração em todo o painel, a película da tinta fica toda manchada.
Normalmente isto só acontece nas zonas fissuradas, pois a aplicação 
de um primário anti-alcalino forma uma barreira que impede que 
este processo seja generalizado.

Figura XI.3 - Degradação por efeito da alcalinidade

Guia Técnico de Pintura | XI- Cor, a escolha 

            acertada



11

Degradação por calcinação 

Este fenómeno está directamente ligado à qualidade da tinta apli-
cada, manifesta-se pelo aparecimento de um pó esbranquiçado na 
superfície da tinta. Um dos componentes mais importante para se 
prolongar a resistência da tinta é a resina. A resina funciona como el-
emento agregador dos constituintes da tinta, dependendo da quanti-
dade ou da qualidade da resina, a tinta apresenta maior ou menor 
resistência. 
As tintas económicas contêm uma percentagem baixa de resina e 
uma elevada quantidade de cargas, o que sobre o efeito agressivo 
dos raios solares, provoca uma degradação rápida do ligante e conse-
quentemente dos restantes componentes.
Já nas tintas de boa qualidade este fenómeno dificilmente acontece 
ou só aparece ao fim de muitos anos de aplicação. 

Figura XI.4 – Degradação por calcinação
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SEDE
Zona Industrial Maia I
Sector VII - Apt 1423

4471-909 Maia
Tel.: 224 853 080  Fax: 224 893 358

geral@marilina.pt
www.marilina.pt

RIO TINTO
Rua Infante D. Henrique, 448

4435-286 Rio Tinto
Tel.: 224 882 192/3  Fax: 224 882 194

riotinto@marilina.pt

VILA REAL
Rua Vasco Sameiro, Bloco C - Loja 48

Recta de Mateus
5000-289 Vila Real

Tel.: 259 378 465  Fax: 259 378 466
vilareal@marilina.pt

TOMAR
Rua Voluntários da Républica, 58/60 R/c

Sta. Maria dos Olivais
2300-489 Tomar

Tel.: 249 311 148  Fax: 249 312 062
tomar@marilina.pt

SANTARÉM
Av. Grupo Forcados Amadores de Santarém, 2
2000-181 Santarém
Tel.: 243 323 564  Fax: 243 324 387
santarem@marilina.pt

LISBOA
Rua de S. Paulo, 71
1200-426 Lisboa
Tel.: 213 467 314  Fax: 213 422 018
lisboa@marilina.pt

CASCAIS
Estrada Nacional 249, Km 4
2785-259 S. Domingos de Rana
Tel.: 214 452 723  Fax: 214 452 724
cascais@marilina.pt

MEALHADA
Av. da Floresta - Edificio Nacional I
4050-347 MEALHADA
Tel.: 231 205 354 Fax:231 204 041
mealhada@marilina.pt


