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Espaço de cor L*C*h 
O espaço de cores L*C*h*, utiliza o mesmo diagrama que o 
espaço de cores L*a*b*, porém utiliza coordenadas cilíndricas 
ao invés de coordenadas retangulares. Nesse espaço de cores, 
o L* indica luminosidade, e é o mesmo L* do espaço de cores 
L*a*b*, o C* indica o “croma” e o h é um ângulo de tonalidade. 
O valor de croma C* é 0 no centro e aumenta conforme a 
distância deste. O ângulo de tonalidade h inicia-se no eixo 
+a* e é dado em graus; 0 seria +a* (vermelho), 90 seria 
+b* (amarelo), 180 seria –a* (verde) e 270 seria –b* (azul). 
Se medirmos a maçã utilizando o espaço de cores L*C*h* , 
obteremos os resultados mostrados abaixo. Ao plotarmos esses 
valores na figura 11, obteremos o ponto A.

Espaço de cor Hunter Lab 
O Espaço de Cor Hunter Lab foi desenvolvido por R.S. 
Hunter, e possui maior uniformidade visual que o espaço de 
cores CIE 1931 Yxy. Similar ao espaço de cores CIE L*a*b*, 
ele permanece em uso em diversos campos de aplicação, 
incluindo a indústria de tintas dos Estados Unidos.

Figura 11:
Parte do diagrama de cromaticidade a*, b* 
da figura 8.

Figura 12: Croma e luminosidade
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Medindo várias cores com um colorímetro. 
Ao contrário do olho humano, um colorímetro pode medir uma cor de forma precisa e simples. Como visto
anteriormente, diferentemente das expressões subjetivas comumente utilizadas pelas pessoas para descrever
as cores verbalmente, os colorímetros expressam as cores numericamente em função de padrões internacionais.
Dessa forma, é possível para qualquer pessoa entender que cor está sendo expressa. Além disso, a percepção
pessoal de uma determinada cor pode variar dependendo do fundo ou da fonte de iluminação utilizada. Os
colorímetros correspondem às funções do olho humano; mas como eles sempre fazem suas medições
utilizando a mesma fonte de luz e o mesmo método de iluminação, as condições de medição serão sempre as
mesmas, de dia, de noite, no interior ou exterior de ambientes. Isso faz com que medições sejam extremamente
simples e precisas. Abaixo vemos os valores medidos de diversos objetos.

Cerâmica
Espaço de Cor L*a*b*

L*= 74.72
a*= 15.32
b*=10.21

Impressão
Espaço de Cor XYZ (Yxy)

Y= 16.02
X= 0.1693
y=.01999

Borracha
Espaço de Cor L*a*b*

L*= 37.47
a*= 7.07

b*=47.77

Têxteis
Espaço de Cor L*C*h*

L*= 76.47
C*= 37.34
h*=359.7

Plástico
Espaço de Cor L*a*b*

L*= 34.27
a*= 44.53
b*=21.92

Tinta
Espaço de Cor Hunter Lab

H= 8.4R
V= 3.4

C=14.1

Indica o local onde foi efetuada a medição. 
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Os colorímetros podem determinar
diferenças de cores muito pequenas! 

Mostrando as diferenças com valores numéricos. 
Quando falamos de cores, a determinação de diferenças pode ser um 
grande problema. Porém, com um colorímetro, qualquer diferença de 
cor pode ser facilmente entendida quando expressa numericamente. 
Utilizando os espaços de cor L*a*b* e L*C*h*, observamos a 
diferença de cor entre duas maçãs. Usando a cor da maçã 1 
(L*=43.31, a*=+47.63, b*=+14.12) como padrão e comparando-a 
com a maçã 2 (L*=47.34, a*=+44.58, b*=+15.16), obtemos os 
resultados mostrados no quadro A abaixo. As diferenças também são 
mostradas no gráfico da Figura 14.
 A: Diferença de cor L*a*b* B: Diferença de cor L*C*h* 
 L*= +4.03 L*= +4.03 
 a*= -3.05 C*= -2.59 
 b*= +1.04 H*= +1.92 
 E*= 5.16 E*= 5.16

O diagrama da figura 13 mostra como é fácil entender as diferenças 
de cores no espaço de cores L*a*b*. No espaço de cores L*a*b*, a 
diferença de cor pode ser expressa com um único valor, o ΔE*ab, o 
qual indica o tamanho da diferença de cor, mas não mostra de que 
forma as cores são diferentes. O ΔE*ab é definido pela seguinte 
equação:

Ao substituirmos nesta forma, os valores mostrados no visor A, 
ΔL*=+4.03, Δa*=-3.05, e Δb*=+1.04, teremos o ΔE*ab=5,16, 
que é o último valor mostrado no visor. Se medirmos as diferenças 
de cores entre as duas maçãs utilizando o Espaço de Cor L*C*h*, 
obteremos os resultados mostrados acima no visor B. O valor de Δ* 
é o mesmo apresentado no Espaço de Cores L*a*b*, o Δ C*=-2,59, 
indicando que a cor da maçã 2 é menos saturada. A diferença de 
tonalidade entre as duas maçãs, ΔH*, definida pela equação  
                                       de +1,92. Se observarmos a figura 14, 
a diferença de tonalidade mostra que a maçã 2 está mais próxima do 
eixo +b*, ou seja, mais amarela.
* “Δ” (delta) significa diferença.

Maçã 1

Maçã 2

Figura 13: Diferença de cor no Espaço 
de Cor L*a*b*

A: Padrão
B: Amostra
A’: Padrão de cor com a mesma luminosidade da amostra de cor
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Apesar das palavras não serem exatas como os 
números, nós podemos utilizar as palavras para 
descrever as diferenças de cores. A figura 15 
mostra alguns dos termos utilizados para descrever 
as diferenças de cores em termos de luminosidade 
e croma. Os termos mostrados nessa figura indi-
cam a direção das diferenças de cores, mas sem 
a utilização de um adjetivo (levemente, muito etc) 
não podem indicar o grau da diferença de cor. Se 
observarmos os valores das duas maçãs plotados 
diríamos que a cor da maçã 2 é mais “pálida” que 
a cor da maçã 1; uma vez que a diferença de croma 
não é muito grande, poderíamos acrescentar um 
adjetivo, dizendo que a maçã 2 é “levemente” mais 
pálida, para indicar o grau de diferença.

Figura 14: Parte do diagrama de cromaticidade a*,b*

Figura 15: Termos para descrever as diferenças em 
croma e luminosidade.

Amarelo

Tonalidade

Diferença de tonalidade

Vermelho

Claro

IntensoEscuro

Pálido

Opaco VivoDi
fe

re
nç

a 
de

 L
um

in
os

id
ad

e



24

Um colorímetro pode mostrar diferenças mesmo em cores que pareçam iguais ao olho humano. Além disso, um 
colorímetro pode expressar quaisquer diferenças de forma numérica. Se por alguma razão a cor de um produto estiver 
errada e o produto for enviado sem que o problema tenha sido observado, com certeza haverá uma reclamação por 
parte do cliente. Essa reclamação afetará não apenas a produção ou o departamento comercial, mas a reputação da 
empresa como um todo. O controle de qualidade da cor tem um papel importante na prevenção de problemas similares 
ao descrito acima.

Indica o local onde foi efetuada a medição.

Medições efetuadas com um colorímetro
podem apontar diferenças sutis, mesmo em
cores que sejam iguais para o olho humano.

Controle de cor de material impresso

Controle de cor de têxteis

Controle de cor de plásticos


