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O QUE VEREMOS AQUI:

POR QUE DEFINIR ESQUEMAS DE CORES É TÃO IMPORTANTE

Como fazem isso?

COMO CRIAR UMA PALETA DE CORES PARA SUA CASA

A REGRA MAIS IMPORTANTE PARA CRIAR UMA PALETA DE 
CORES PARA SUA CASA

Limite-se a 3-5 cores para a sua paleta de cores.

PERGUNTAS A FAZER A SI MESMO ANTES DE ESCOLHER AS 
CORES PARA SUA CASA

Quais cores você ama?

Quais cores você já tem e que não pode mudar?

Quais as cores base das cores existentes no ambiente?

Como você quer que seja o seu espaço?

3 TIPOS DIFERENTES DE ESQUEMAS DE CORES PARA TODA A 
CASA

Esquema de cores monocromáticas

Esquema de cores harmoniosas (análogas)

Esquema de cores complementares

ETAPAS FÁCEIS PARA CRIAR UMA PALETA DE CORES DE 
PINTURA
Cor 1: Escolha um branco.

Cor 2: Escolha um neutro.

Cor 3: Escolha uma cor saturada.

Cor 4: Escolha outra cor.

Cor 5: Escolha uma cor de destaque

EXEMPLO DE PALETA DE CORES PARA A CASA

COLOQUE A MÃO NA MASSA

Como criar uma Paleta de Cores 
para Sua Casa
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Imprima >>sua ficha de referências

da paleta de cores gratuita<<< para

organizar suas ideias à medida que

você lê esta postagem. Basta inserir

seu endereço de e-mail e eu o

enviarei imediatamente!

https://www.designpordentro.com.br/ficha-cores-ibdi-2/
https://www.designpordentro.com.br/ficha-cores-ibdi-2/
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Quais as cores base das cores existentes no ambiente?

Descobrir as cores bases ao olhar para os elementos inseridos

no espaço é muito parecido com o que falei aqui nesse post.

Você tem que observar a cor e decidir se essa cor tem em sua

composição a cor vermelha, verde, azul, marrom ou amarela.

Para obter o passo a passo completo de considerar todos

esses componentes e criar uma paleta de cores que seja

perfeita para você, confira o >> tutorial de cores completo <<.

https://www.designpordentro.com.br/cor-base-na-paleta-de-cores-o-que-e-isso/
https://designpordentro.com.br/loja/produto/como-usar-as-cores-na-decoracao-guia-pratico/?utm_source=site_ibdi&utm_medium=pdf_ebook_ibdi&utm_campaign=E-Book_Como-criar-uma-paleta-de-cores-para-sua-casa.IM_
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https://www.designpordentro.com.br/como-escolher-a-cor-de-tinta-cinza-perfeita/
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Como criar uma Paleta de Cores 
para Sua Casa

Eu tenho um post onde mostro um exemplo prático de escolha

das cores para a casa. A paleta de cores é provavelmente

considerada monocromática. Muitos azuis e cinzas nos

ambientes. Mas os destaques são definitivamente

complementares para adicionar aquele toque de cor.

Agora que você tem uma paleta de cores, é começar a usar estas

cores (ou variações delas) de forma diferente em cada ambiente. No

entanto, você não precisa se limitar a essas cores exatas. Subir ou

descer um tom ou dois não é o problema. A ideia é seguir a paleta

de cores como um guia.

Dá uma 

olhada aqui! E 

depois volta.

https://www.designpordentro.com.br/como-escolher-um-esquema-de-cores-para-toda-a-casa/
https://www.designpordentro.com.br/como-escolher-um-esquema-de-cores-para-toda-a-casa/


Como criar uma Paleta de Cores 
para Sua Casa

Lembre-se de que este é apenas o seu guia básico. Mas se você

quer adquirir confiança nas escolhas de cores que você faz,

o @ibdioficial preparou um Guia completo de como aplicar cores na

decoração! Saiba Mais clicando no botão abaixo:

Gostamos de compartilhar o que fazemos de melhor: ajudar

pessoas com paixão por design de interiores, pessoas assim

como você, a descobrir como é fácil aprender as habilidades

desta área, estudando conosco.

https://www.instagram.com/ibdioficial/
https://designpordentro.com.br/loja/produto/como-usar-as-cores-na-decoracao-guia-pratico/?utm_source=site_ibdi&utm_medium=pdf_ebook_ibdi&utm_campaign=E-Book_Como-criar-uma-paleta-de-cores-para-sua-casa.IM_
https://ibdi-edu.com.br/curso-de-formacao-em-design-de-interiores/
https://www.instagram.com/ibdioficial/
https://www.facebook.com/ibdioficial/
https://www.youtube.com/user/ibdiedu
http://www.ibdi-edu.com.br/
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547992226073&text=Gostaria%20de%20Informacoes



