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A Cor não é uma realidade física, por isso as pessoas têm visões diferentes. Geralmente, quando questionamos qual a 
cor de determinado objeto, alguém dirá que é 'azul claro', 'roxo escuro intenso' ou 'dourado brilhante', o que difere para 
cada pessoa.

Com os avanços da tecnologia, a especificação das cores se tornou uma ciência precisa através da definição de cores em 
números. Isso aperfeiçoou o entendimento das cores e o processo de comparação.

Este boletim técnico explicará os sistemas padrões que especificam as cores de modo numérico.

Introdução

Não há resposta simples, já que a cor não é uma realidade física. É uma resposta psicológica de um indivíduo aos 
comprimentos de ondas eletromagnéticas. Por isso, a cor pode ser descrita como a aparência de um objeto, onde as 
sensações são interpretadas através do olho.

O que é cor?

Percepção da Cor

Deficiência de Visualização da Cor

O olho humano é um órgão muito sensível, acredita-se que nós podemos diferenciar entre sete e dez milhões de cores.

No entanto:
•
•
•
•
•

Quando trabalhamos com cores, devemos entender essas limitações mas trabalhamos com esses fatores através da 
comparação de cores em situações controladas.

Apesar de níveis elevados de daltonismo, muitas pessoas que trabalham com 
aprovação de cores nunca realizaram um exame da sua visão.

Testes de Ishihara e Dvorine são utilizados para verificar essa deficiência. 
Ambos os testes funcionam com o objetivo de identificar os números 
compostos por pontos coloridos contra um fundo de cores que podem ser 
confundidas por pessoas que sofrem de daltonismo.

Nesta seção, vamos verificar alguns dos fatores que enganam o olho e o 
cérebro durante a avaliação da cor.

Segundo plano
Os retângulos verdes são exatamente da mesma cor. É a influência do fundo 
amarelo e azul, que os faz parecer diferente. O olho analisa a cor de fundo 
que desta forma, afeta a cor principal.

Cores Adjacentes
Os quadrados cinzas são da mesma cor, porém, os que estão na parte 
superior aparentam ser mais claros do que os quadrados cinzas na parte 
inferior. São as cores adjacentes a estes quadrados que nos levam a crer que 
os superiores são diferentes dos inferiores.

Luz diurna
A luz natural, que normalmente é a melhor fonte para a avaliação da cor, varia consideravelmente com:
•
•
•
•

A luz artificial criada em caixa de luz é conhecida como D65.

As imagens abaixo demonstram como o segundo plano e cores adjacentes têm um efeito sobre a nossa percepção da cor.

Nós não temos precisão de memória de cor
Aproximadamente 1 em cada 12 homens tem deficiência de visualização de cor
Aproximadamente 1 em cada 250 mulheres tem deficiência de visualização de cor
A percepção de cor varia de pessoa para pessoa
O olho também pode ser enganado por fatores secundários como luz do ambiente, cor de segundo plano, medicação 
e álcool

O período do dia
Estação do ano
Latitude
Condições climáticas



B
o

letim
 In

fo
rm

ativo
Orientação
Ao alterar a direção de algumas amostras, podemos verificar a mudança da 
cor. A orientação da amostra pode também afetar a visualização da cor. É 
importante comparar duas amostras, desde que estejam no mesmo sentido.

Opacidade
Variações na opacidade, principalmente em tecidos, pode resultar em um 
efeito mais claro em sua aparência, especialmente em tons pastéis. O ideal é 
que o tecido seja dobrado até que fique opaco.

Se você observar a imagem a seguir, que é fixa, você verá que ela se move. Para testar, olhe atentamente para um dos 
pontos por alguns segundos e tudo vai parar. Ou então, olhe para o centro do círculo e irá parar. Mas mova seus olhos 
para o centro do outro círculo e você irá perceber que o anterior se move... mistério!

Tente contar os pontos pretos nesta imagem!
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Existem diversos métodos para descrever uma cor, utilizando uma representação de espaço 3D. No método de visão de 
cor, a sensação visual interpreta a cor a partir da matiz, luminosidade e escala cromática.

A Matiz ou Nuance, é como nós percebemos a cor dos objetos e seus atributos através da sensação visual, atribuindo 
nomes às cores - violeta, azul, verde, laranja, vermelho, roxo, etc.

A Escala Cromática (saturação ou pureza) é utilizada na sensação visual para avaliar a percentagem de cor 
cromaticamente pura (monocromática). É importante para ressaltar a vivacidade ou desbotamento de uma cor. Ele indica 
a proximidade da cor entre o cinza e a cor pura. É independente da matiz.

A luminosidade reflete maior ou menor quantidade de luz. As cores podem ser classificadas como mais clara ou mais 
escura, quando comparadas. Por exemplo, ao colocar um tomate lado a lado com um rabanete, o vermelho do tomate 
parece ser muito mais leve, em contraste com o rabanete, que tem um valor de vermelho mais escuro.

O Espectro Visível é a porção do espectro eletromagnético que pode ser detectado pelo olho humano. Porém, não pode 
distinguir todas as cores. Cores saturadas, como rosa, roxo e magenta não estão inclusas, por exemplo, porque só 
podem ser vistas por uma mistura de vários comprimentos de onda. As cores e a sua gama de comprimentos de onda 
são mostrados no diagrama. A cor é uma função do comprimento de onda da luz.

A Sensação Visual da Cor

Representação Gráfica

O Espectro Visível

A Matiz é representada pelo círculo de cor mostrado na imagem.

A Escala Cromática se altera no plano horizontal, onde consideramos as cores no centro mais desbotadas e mais vivas 
em direção à direita.

A Luminosidade é representada no eixo vertical. Cada cor pode ser caracterizada por estes três valores, matiz, escala 
cromática e luminosidade, que caracteriza uma cor exclusiva, e desta forma, somos capazes de criar um sistema 
tridimensional para a representação de cor.

400nm 700nm

Opacidade Brilho

Menos luz

Luz
Infravermelha

700 600 500 400

Comprimento de onda (nm)

Luz
Ultravioleta

Mais luz
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Sistema CIELAB
O Método de espaço de cor CIE L* a* b* é o mais utilizado para medir e 
ordenar objetos de cor. Este é o método que mais se aproxima da visão 
humana.

Este método descreve todas as cores visíveis para o olho humano, e é muito 
utilizado em todo o mundo por profissionais que controlam cores têxteis, 
tintas, plásticos, papel, material impresso e outros objetos.

No sistema CIE L* a* b*, a cor tem três dimensões coordenadas, que são:

Toda a gama de cores é representada através de um espaço dentro de uma estrutura. Espaços de cores são uma 
ordenação geométrica dentro da faixa de sensibilidade visual. Um modelo de espaço de cores ilustra a capacidade de 
especificá-las usando números, proporcionando assim um critério de classificação objetiva.

Existem dois exemplos de modelos de espaço de cores 3-dimensionais definidas pela CIE (Commission Internationale de 
l'Eclairage):

Espaço Uniforme da Cor

Um método seguro para avaliar a diferença de cor é muito importante. Cor incorreta pode levar à rejeição, o que significa 
a perda desnecessária de tempo e dinheiro.

Há duas maneiras de avaliar uma cor:

Avaliação da Diferença da Cor

•
•

Sistema CIELAB 
Sistema CIELCH 

•

•

•

L* - coordenada da luminosidade (onde L* = 0 corresponde ao preto e 
L* = 100 indica branco)
a* - corresponde à coordenada vermelho/verde, onde +a* indica 
vermelho e, - a* indica verde
b* - corresponde à coordenada amarelo/azul, onde +b* indica amarelo e, 
-b* indica azul

•
•

Avaliação Visual
Avaliação através de instrumentos

Sistema CIELCH
Neste método, as coordenadas L* são as mesmas que no sistema CIE L* a* 
b*, enquanto que as coordenadas C* h* deste método são calculadas a 
partir das coordenadas a* e b*.

A mesma cor ainda está no mesmo local no espaço de cor, mas CIELAB e 
CIELCH são dois sistemas diferentes para descrever a sua posição.

O sistema CIE L* C* h* é tridimensional, com o posicionamento de cores em 
coordenadas cilíndricas da seguinte forma:

•
•

•

L* - coordenadas da luminosidade
C* - coordenada de escala cromática, a distância perpendicular do eixo de 
luminosidade
h* - ângulo da cor, expressa em graus, sendo que 0° corresponde a um 
local em um eixo +a*, continuando em 90° em direção ao eixo +b*, 180° 
para -a*, 270° para -b* e retorna a 360° = 0°

Escala
CromáticaI*

Matiz

a* b*
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Branco I

Preto

+b
Amarelo

+a
Vermelho

-a
Verde

-a
Azul
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São utilizados dois tipos de instrumentos para a mensuração de cor:

Instrumentos de Mensuração da Cor

Avaliação Visual
Na avaliação visual, as condições de análise são extremamente importantes para que as decisões certas sejam feitas. Os 
seguintes pontos devem ser levados em consideração:

•
•
•

•

•
•
•

•

O nível de iluminação deve ser suficiente para produzir uma visão fotópica
A iluminação deve seguir o padrão CIE
A cor do fundo contra o qual a amostra é analisada, deve ser controlada: uma cor neutra, como cinza Munsell N5 ou 
N7
O campo de visão deve ser controlado. Se a área de comparação tem tamanho ou forma diferentes, é necessário 
utilizar um cartão cinza onde as áreas do material estejam visíveis, de modo que fiquem iguais para comparação
Essas áreas devem ser comparadas lado a lado, sem espaço entre elas
Sempre posicionar o padrão no mesmo lado, geralmente do lado esquerdo
Aguarde alguns instantes para o olho para se adaptar com a iluminação ambiente no gabinete de iluminação antes 
de ver as diferenças de cor
Se houver muito contraste cromático, aguarde alguns minutos para que o olho se readapte ao ponto neutro antes de 
julgar o próximo par de painéis

•
•

Colorímetros tristimulares
Espectrofotômetros

•
•
•

Mensuração rápida
Fácil de usar
Baixo custo relativo

Mensuração por Instrumentos
O espectrofotômetro pode medir os valores de refletância 
padrão, bem como partes de qualquer objeto. Estes 
valores podem ser convertidos em valores de diferença de 
cor CIELAB e CMC utilizando equações matemáticas.

Usando o Sistema CIELAB
No sistema CIELAB, a diferença de cor Delta E combina a 
diferença de três variáveis de L, a e b, ou L, c e h. O 
parâmetro do delta E representa a diferença de cor. Delta 
E é encontrado usando as diferenças em todas as outras 
dimensões para calcular um único número. O termo Delta 
E é derivado da palavra alemã para a sensação, 
Empfindung. Portanto, Delta E significa literalmente 
diferença na sensação.

Colorímetros Tristimulares

Usos
Colorímetros Tristimulares fornecem dados numéricos representando um valor absoluto, e a diferença de cor entre uma 
amostra de referência e uma amostra a ser testada. Eles são usados principalmente no controle de qualidade, para 
determinar a conformidade com os padrões de compatibilidade com tolerâncias especificadas.

Como Funciona

Vantagens

Uma luz é emitida sobre a área a ser avaliada e parte da luz refletida é verificada, analisada e a intensidade registrada.

A principal limitação do método CIE L* a* b* representa a não uniformidade do espaço da cor. Isto leva a problemas 
com a aceitação da cor. Diferentes tolerâncias numéricas devem ser aplicadas para diferentes cores padrão, dependendo 
da sua localização no espaço de cor.

A Equação CMC
As indústrias em que as fórmulas de diferença de cor são extremamente importantes, tanto para avaliar tolerâncias ou 
para automatizar testes de conformidade (na indústria têxtil, em particular) e que tradicionalmente utilizam o espaço 
CIELAB, chegaram à conclusão de que as diferenças CIELAB algum momento pode induzir a erros . Um cientista da Coats 
- Dr. Roderick McDonald desenvolveu a equação JPC em 1979, que mais tarde foi adotado pelo Comitê de Medição da 
Cor, da Sociedade de Tintureiros e Coloristas, que levou à equação CMC. A equação CMC (2:1) é usada na indústria 
têxtil para a avaliação de cor instrumental. Nesta equação, as correções são feitas para as diferenças de luminosidade, 
escalas cromáticas e matiz.
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Espectrofotômetros

•
•

Alto grau de precisão
Múltiplos parâmetros de comparação que podem ser utilizados ao mesmo tempo

•

•

Eles foram desenvolvidos especialmente para a avaliação de material colorido. Eles medem as características 
fotométricas do material no espectro visível e produzem gráficos espectrais das amostras
Eles são também capazes de determinar o aparecimento de amostras sob diferentes iluminantes, e 
consequentemente, calcular metamerismo

Usos
Espectrofotômetros fazem parte de qualquer moderno sistema de formulação de cores, produção de cor ou controle de 
qualidade.

Como Funciona

Vantagens

Uma luz é emitida sobre a área a ser avaliada e parte da luz refletida é verificada, analisada e a intensidade registrada. 
No entanto em espectrofotômetros, a intensidade da luz refletida é medida em uma série de comprimentos de onda 
com espaços de 5, 10 ou 20 nm em todo o espectro visível (geralmente 380-730 nm ou 400 a 700 nm).

Na Coats, nós sabemos da importância de medir cores precisamente, ao mesmo tempo em que é necessário providenciar 
linhas e zíperes rapidamente. O Coats Colour Capsure é um aparelho portátil para medição de cor em complemento ao 
uso do espectrofotômetro, geralmente utilizado em laboratórios.

Aparelho Coats Colour Capsure

•
•

O aparelho contém em sua memória, as cartelas de cores padrão, estoques e outras referências de cor
Ele ajuda a controlar as variáveis do processo de seleção de cores, como as condições de iluminação, ângulos de visão, 
condições atmosféricas, efeitos de fundo e a percepção do olho humano
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•
•
•
•
•
•
•

Precisão, exatidão e rapidez no processo de comparação de cores
Maior eficiência: verificando as cores de uma vez, economizando tempo e recursos
Controle de desperdício e custos
O acesso a vários esquemas de cores como cartela de cores padrão, estoques e outros guias de referência de cor
Altas taxas de aprovação
Oportunidade para o cliente controlar seu próprio estoque de cores
Minimiza estoques obsoletos

Por favor, visite www.coatscolourexpress.com ou contate o seu representante para saber mais sobre o aparelho 
Coats Colour Capsure.

Características e Benefícios:
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