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SEU CONSULTÓRIO: A COR

INFLUENCIA O BEM ESTAR DAS

PESSOAS.

Nanei Saraiva Moreira, Arquiteta e Paisagista.
Sandra Cláudia Garda, Arquiteta e Paisagista.
UJoifgang Sérgio Steshenko. Arquiteto e Paisagista.

fís cores soo encontrados no noturezo e, do suo ob
servação o Homem extroiu o desejo de colorir seu ambi
ente construído e objetos monupQturodos.

No decoroçQo de ambientes, os cores podem ser en
contradas e sentidas em todos os detalhes, do pintura
dos paredes à colocação de um objeto de decoraçõo em
umo mesinho de conto ou nas cores de um arranjo floral.

fls diferentes combinações de cores influenciom nos
sos sentidos e parecem olteror visualmente os propor
ções dos ambientes.

fls cores vivos e quentes dão o sensaçõo de espoço
jovem, enquanto os tons pastéis criam atmosfera de tron-
qüilidode.

6xistem os combinações reolizados com «ores quen
tes: amarelo, vermelho e loranja, que são mais excitantes
e lembram o sol.

Paredes pintodos com estos cores, diluídas em bran
co, dõo o impressão de estarem mais próximas, sendo
aconselhável usá-las em ambientes maiores, quondo se
desejo torná-los oconchegontes. €m geral, o utilizoçõo des
ses cores puros é recomendável poro detolhes de decoro-
çoo, com o finolidode de noo sobrecorregá-los visuolmen-
te.

Já os cores frieis: lilás, ozul e o verde, cousom-nos
sensoçõo de tronqüilidode e lem-

brom o águo e o floresto. Sõo calmantes e podem tornar
o ambiente depressivo, se mol utilizodos.

Paredes pintodos nestos cores, quondo diluídas em
bronco, dõo o impressõo de profundidade, sendo reco
mendável suo utilizoçõo poro ambientes pequenos.

Quondo utilizodos em suo formo puro, podem disfar
çar objetos grandes, dodo suo propriedode de obsorver
luz.

fls cores podem ser trabalha
dos de vários maneiros, sendo os

mois utilizodos o hormonioso, o

contrastante e o neutro.

O esquema hormonioso é fá
cil de ogrodor, pois couso senso
çõo reloxonte. é odequodo poro
áreos de descanso. Pode ser

monocromático ou tom sobre tom.
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