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Tabela de Cores HTML com nome, RGB e hexadecimal

tabela de cores Pantone é um sistema utilizado pela indústria para a impressão de
onalidades especiais, como é o caso das nuances metálicas e fluorescentes. Cada tom tem
m código numérico específico, que tem sido mantido com relativa regularidade nas
timas cinco décadas.

Tabela de Cores HTML com nome, RGB e hexadecimal
odas as cores possuem um nome hexadecimal, e este nome ajuda bastante na criação d
tes, criação de lojas virtuais, criação de logomarcas e vários outros tipos de artes.
s códigos são como uma misturas de cores RGB (Red – Vermelho, Green – Verde, Blue
zul), o código hexadecimal for 006600, deduz-se que a cor é verde, pois os dois primeiro
úmeros (que correspondem ao vermelho – RRGGBB), são 0, os dois números do meio, são
os dois números finais são 0.

FALANDO DO HTML – O FUNDO DA PÁGINA TABELA HEXADECIMAL DE CORES

ara escrever uma cor codificada, usa-se # antes do código, e dentro das aspas, po
xemplo, “#550000”.
ontudo, vocé pode usar as cores pelo nome, código hexadecimal ou código RGB:

ons de Cinza – Gray Colors
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Nome da Cor

Código hexadecimal

Código RGB

Black

#000000

(0,0,0)

grey11

#1C1C1C

(28,28,28)

grey21

#363636

(54,54,54)

grey31

#4F4F4F

(79,79,79)

DimGray

#696969

(105,105,105)

Gray

#808080

(128,128,128)

DarkGray

#A9A9A9

(169,169,169)

Silver

#C0C0C0

(192,192,192)

LightGrey

#D3D3D3

(211,211,211)

Gainsboro

#DCDCDC

(220,220,220)

ons de Azul – Blue Colors
Nome da Cor

Código hexadecimal

Código RGB

SlateBlue

#6A5ACD

(106,90,205)

SlateBlue1

#836FFF

(131,111,255)

SlateBlue3

#6959CD

(105,89,205)

DarkSlateBlue

#483D8B

(72,61,139)

MidnightBlue

#191970

(25,25,112)

Navy

#000080

(0,0,128)

DarkBlue

#00008B

(0,0,139)

MediumBlue

#0000CD

(0,0,205)

Blue

#0000FF

(0,0,255)

CornflowerBlue

#6495ED

(100,149,237)

RoyalBlue

#4169E1

(65,105,225)

DodgerBlue

#1E90FF

(30,144,255)

DeepSkyBlue

#00BFFF

(0,191,255)

LightSkyBlue

#87CEFA

(135,206,250)

SkyBlue

#87CEEB

(135,206,235)

LightBlue

#ADD8E6

(173,216,230)

SteelBlue

#4682B4

(70,130,180)

LightSteelBlue

#B0C4DE

(176,196,222)

SlateGray

#708090

(112,128,144)

LightSlateGray

#778899

(119,136,153)

ons de Ciano – Cyan Colors
Nome da Cor

Código hexadecimal

https://www.henriqueguimaraes.com/tabela-de-cores-html-com-nome-rgb-e-hexadecimal/
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Nome da Cor

Código hexadecimal

Código RGB

Aqua / Cyan

#00FFFF

(0,255,255)

DarkTurquoise

#00CED1

(0,206,209)

Turquoise

#40E0D0

(64,224,208)

MediumTurquoise

#48D1CC

(72,209,204)

LightSeaGreen

#20B2AA

(32,178,170)

DarkCyan

#008B8B

(0,139,139)

Teal

#008080

(0,128,128)

Aquamarine

#7FFFD4

(127,255,212)

MediumAquamarine

#66CDAA

(102,205,170)

CadetBlue

#5F9EA0

(95,158,160)

Nome da Cor

Código hexadecimal

Código RGB

DarkSlateGray

#2F4F4F

(47,79,79)

MediumSpringGreen

#00FA9A

(0,250,154)

SpringGreen

#00FF7F

(0,255,127)

PaleGreen

#98FB98

(152,251,152)

LightGreen

#90EE90

(144,238,144)

DarkSeaGreen

#8FBC8F

(143,188,143)

MediumSeaGreen

#3CB371

(60,179,113)

SeaGreen

#2E8B57

(46,139,87)

DarkGreen

#006400

(0,100,0)

Green

#008000

(0,128,0)

ForestGreen

#228B22

(34,139,34)

LimeGreen

#32CD32

(50,205,50)

Lime

#00FF00

(0,255,0)

LawnGreen

#7CFC00

(124,252,0)

Chartreuse

#7FFF00

(127,255,0)

GreenYellow

#ADFF2F

(173,255,47)

YellowGreen

#9ACD32

(154,205,50)

OliveDrab

6B8E23

(107,142,35)

DarkOliveGreen

#556B2F

(85,107,47)

Olive

#808000

(128,128,0)

ons de Verde – Green Colors

ons de Marrom – Brown Colors
Nome da Cor

Código hexadecimal
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Nome da Cor

Código hexadecimal

Código RGB

DarkKhaki

#BDB76B

(189,83,107)

Goldenrod

#DAA520

(218,165,32)

DarkGoldenrod

#B8860B

(184,134,11)

SaddleBrown

#8B4513

(139,69,19)

Sienna

#A0522D

(160,82,45)

RosyBrown

#BC8F8F

(188,143,143)

Peru

#CD853F

(205,133,63)

Chocolate

#D2691E

(210,105,30)

SandyBrown

#F4A460

(244,164,96)

NavajoWhite

#FFDEAD

(255,222,173)

Wheat

#F5DEB3

(245,222,179)

BurlyWood

#DEB887

(222,184,135)

Tan

#D2B48C

(210,180,140)

Tons de Roxo – Purple Colors
Nome da Cor

Código hexadecimal

Código RGB

MediumSlateBlue

#7B68EE

(123,104,238)

MediumPurple

#9370DB

(147,112,219)

BlueViolet

#8A2BE2

(138,43,226)

Indigo

#4B0082

(75,0,130)

DarkViolet

#9400D3

(148,0,211)

DarkOrchid

#9932CC

(153,50,204)

MediumOrchid

#BA55D3

(186,85,211)

Purple

#A020F0

(128,0,128)

DarkMagenta

#8B008B

(139,0,139)

Fuchsia / Magenta

#FF00FF

(255,0,255)

Violet

#EE82EE

(238,130,238)

Orchid

#DA70D6

(218,112,214)

Plum

#DDA0DD

(221,160,221)

Nome da Cor

Código hexadecimal

Código RGB

MediumVioletRed

#C71585

(199,21,133)

DeepPink

#FF1493

(255,20,147)

HotPink

#FF69B4

(255,105,180)

PaleVioletRed

#DB7093

(219,112,147)
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Nome da Cor

Código hexadecimal

Código RGB

LightPink

#FFB6C1

(255,182,193)

Pink

#FFC0CB

(255,192,203)

LightCoral

#F08080

(240,128,128)

IndianRed

#CD5C5C

(205,92,92)

Crimson

#DC143C

(220,20,60)

Tons de Vermelho – Red Colors
Nome da Cor

Código hexadecimal

Código RGB

Maroon

#800000

(128,0,0)

DarkRed

#8B0000

(139,0,0)

FireBrick

#B22222

(178,34,34)

Brown

#A52A2A

(165,42,42)

Salmon

#FA8072

(250,128,114)

DarkSalmon

#E9967A

(233,150,122)

LightSalmon

#FFA07A

(255,160,122)

Coral

#FF7F50

(255,127,80)

Tomato

#FF6347

(255,99,71)

Red

#FF0000

(255,0,0)

Tons de Laranja – Orange Colors
Nome da Cor

Código hexadecimal

Código RGB

OrangeRed

#FF4500

(255,69,0)

DarkOrange

#FF8C00

(255,140,0)

Orange

#FFA500

(255,165,0)

Tons de Amarelo – Yellow Colors
Nome da Cor

Código hexadecimal

Código RGB

Gold

#FFD700

(255,215,0)

Yellow

#FFFF00

(255,255,0)

Khaki

#F0E68C

(240,230,140)

Tons Pastel – Light Colors
Nome da Cor

Código hexadecimal

Código RGB

AliceBlue

#F0F8FF

(240,248,255)

GhostWhite

#F8F8FF

(248,248,255)

Snow

#FFFAFA

(255,250,250)

Seashell

#FFF5EE

(255,245,238)
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Nome da Cor

Código hexadecimal

Código RGB

FloralWhite

#FFFAF0

(255,250,240)

WhiteSmoke

#F5F5F5

(245,245,245)

Beige

#F5F5DC

(245,245,220)

OldLace

#FDF5E6

(253,245,230)

Ivory

#FFFFF0

(255,255,240)

Linen

#FAF0E6

(250,240,230)

Cornsilk

#FFF8DC

(255,248,220)

AntiqueWhite

#FAEBD7

(250,235,215)

BlanchedAlmond

#FFEBCD

(255,235,205)

Bisque

#FFE4C4

(255,228,196)

LightYellow

#FFFFE0

(255,255,224)

LemonChiffon

#FFFACD

(255,250,205)

LightGoldenrodYellow

#FAFAD2

(250,250,210)

PapayaWhip

#FFEFD5

(255,239,213)

PeachPuff

#FFDAB9

(255,218,185)

Moccasin

#FFE4B5

(255,228,181)

PaleGoldenrod

#EEE8AA

(238,232,170)

MistyRose

#FFE4E1

(255,228,225)

LavenderBlush

#FFF0F5

(255,240,245)

Lavender

#E6E6FA

(230,230,250)

Thistle

#D8BFD8

(216,191,216)

Azure

#F0FFFF

(240,255,255)

LightCyan

#E0FFFF

(224,255,255)

PowderBlue

#B0E0E6

(176,224,230)

PaleTurquoise

#E0FFFF

(175,238,238)

Honeydew

#F0FFF0

(240,255,240)

MintCream

#F5FFFA

(245,255,250)

Quando precisamos aplicar cores HTML (cores em um documento HTML) também
necessitamos saber os valores, os códigos hexadecimais deles. Isso porque o formato
HTML suporta apenas esse formato para cores.
Ou seja, precisamos entender como funcionam as cores HTML de um site em um sistema
hexadecimal. É por isso que neste artigo você vai encontrar:


entenda o código hexadecimal
Gerenciar consentimento

https://www.henriqueguimaraes.com/tabela-de-cores-html-com-nome-rgb-e-hexadecimal/

7/14

25/11/2021 15:53

Tabela de Cores HTML com nome, RGB e hexadecimal



aplicando as cores HTML como código hexadecimal



como criar um esquema e escolher as cores do seu cliente



bônus! o significado das cores

Entenda o código hexadecimal
Para mudar as cores HTML do layout de um site ou blog, é preciso entender como
funciona o esquema de cores dos códigos hexadecimal.
Antes de tudo, você sabe como as cores em RGB se formam? RGB significa Red, Green,
Blue (vermelho, verde e azul), que são as cores primárias usadas na formação de todas
as outras cores.
No mundo das telas digitais (TVs e computadores, por exemplo) esse é o padrão. E para
que as diversas cores que vemos em um monitor se formarem, elas precisam ser
definidas pelo código hexadecimal.
Mas como?
Comece considerando que cada cor tem 256 tons, no código hexadecimal essa cor é
definida pelo seguinte:


sinal de sustenido, ou jogo da velha (#);

seis dígitos sendo: os dois primeiros referentes a intensidade da cor primária vermelha, os dois seguintes a
intensidade da cor verde e os dois últimos dígitos a intensidade do azul.




números de 0 a 9.



letras de A a F

Ou seja, o código possui 2 dígitos para cada cor e cada cor pode ter 256 tonalidades.
Nesse sentido as cores primárias ficam assim:


vermelho: #FF0000



verde: #00FF00



azul: #0000FF

Mas também existem aqueles códigos hexadecimais com oito espaços. Nesse caso, é
porque eles representam a aplicação de configuração das cores HTML como
transparência e opacidade. Geralmente FF é a opacidade máxima e 00 totalmente
transparente.
Veja só um exemplo de como ficaria o código caso você aplicasse um verde semi
transparente como cor HTML do seu site: #7700FF00.

Aplicando as cores HTML como código hexadecimal
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As cores são bem importantes na criação do layout de um site. Por isso, uma forma de
tornar esse processo mais simples é ter uma tabela de cores disponível, será por meio
dela que a inclusão do código HTML e CSS será feita( isso ajudará, inclusive, na hora
de aplicar as bordas e sombras diferentes).
Depois de ter separado essa tabela de cores, verifique se ela tem o nome de cada cor,
assim como o código hexadecimal e o valor RGB. Dessa forma, ficará mais simples
escolher a cara do seu site e as cores certas para ele!
Existem diversos sites e plataformas que você pode usar para gerar as cores e fazer suas
próprias combinações. Além de softwares específicos para isso, além do próprio site da
Pantone, você encontra:


o seletor de cores Site24x7



HEX Colhedor de cores;



Identificador de Cores Online – Wibushi.

Como criar um esquema e escolher as cores do seu site
A escolha das cores de um site é muito importante. Eles vão comunicar não apenas a
personalidade do seu negócio, como também podem tornar a experiência do usuário
melhor ou pior, imagine, por exemplo, um texto escrito com uma cor fluorescente que
incomoda os olhos do usuário?
https://www.henriqueguimaraes.com/tabela-de-cores-html-com-nome-rgb-e-hexadecimal/
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Com isso em mente, procure seguir as dicas a seguir:

Pense na marca do seu negócio
Como falamos, as cores precisam refletir a identidade da empresa, então pense além
da combinação de botões, texto e imagens. É preciso ser consistente na forma com que
a marca se apresentará em cada uma das páginas.

Não deixe a combinação de lado
Já ouviu falar em paleta de cores?Pois é, existem combinações que dão certo e algumas
mais do que outras. Um site não pode ser monocromático, mas ao mesmo tempo
precisa ter um mix de cor cauteloso.
Pesquise bem em sites e faça testes antes de tomar a decisão final e partir para a
aplicação da cor em HTML.

Não se esqueça da psicologia das cores
Saber inserir códigos e mudar as cores HTML do seu site é importante, mas se você for
fazer tudo isso sozinho (sem a ajuda de um designer ou programador) é preciso
entender também como as cores funcionam para a mente humana.
A psicologia das cores se refere ao fato de que reagimos e sentimos emoções diferentes
dependendo da cor que vemos, vermelho e amarelo, por exemplo, são cores que
estimulam a fome. Aposto que já pensou em alguma marca de fast food com esse set
de cor não é?

Bônus: o significado das cores
Com base nesse texto, você já compreendeu como são as cores no código HTML e como
funciona o código hexadecimal para fazer sua própria combinação! Como dica final,
veja o significado das cores mais usadas e torne o processo mais fácil:


vermelho: energia, desejo, paixão, raiva, calor, amor;



rosa: amor, felicidade, romantismo, charme, delicadeza, feminilidade;



amarelo: sabedoria, conhecimento, imaginação, verão, desonestidade, covardia, inveja;



laranja: energia, equilíbrio, calor, entusiasmo, extravagância;



verde: cura, calma, natureza, saudável, renovação, juventude.



azul: espiritualidade, paz, tranquilidade, calma, harmonia;



roxo: misterioso, transformação, sabedoria, poder, sensibilidade, intimidade



marrom: excitação, terra, casa, confiabilidade, conforto, estabilidade



preto: sofisticação, mistério, medo, profundidade tristeza, remorso;



branco: respeito,, pureza, limpeza, paz, juventude.

vIA: godaddy
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VEJA TAMBÉM O GUIA EMOCIONAL DAS CORES
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Tabela de Cores HTML com nome, RGB e hexadecimal

tabela de cores em rgb

tabela de cores html com nome
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ENTRE EM CONTATO
Preencha o formulário abaixo que um de n
contato o mais rápid
Seu nome

Seu e-mail

Assunto

Sua mensagem (opcional)

ENVIAR

PORQUÊ NOS CONTRATAR?
Desde 2006 oferecendo soluções como Criação de Si
SEO, Criação de Aplicativos e Marketing Digital com
Horizonte, Brasil e no exterior. Solicite agora mesmo
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gratuita!

https://www.henriqueguimaraes.com/tabela-de-cores-html-com-nome-rgb-e-hexadecimal/

13/14

25/11/2021 15:53

Tabela de Cores HTML com nome, RGB e hexadecimal

g a u a!
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