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Como visto na página 7, fontes de iluminação diferentes fazem as 
cores parecerem diferentes. Para a medição de cor, a CIE definiu as 
características espectrais de vários iluminantes. A Figura 22 mostra 
a distribuição de energia espectral de alguns desses iluminantes. 
Normalmente os instrumentos possuem uma fonte de iluminação 
própria. Essa fonte de luz pode,ou não, se relacionar com os 
iluminantes CIE; por isso, o instrumento determina os dados das 
medições através de cálculos baseados nas medições com a fonte 
de iluminação do instrumento e dos dados de distribuição espectral 
dos iluminantes arquivados na memória do instrumento.

Figura 22a: Iluminantes Padrão

1 Iluminante padrão D65: Média da luz do dia (incluindo a região 
de comprimentos de onda ultra violeta) com temperatura de cor de 
6504K; deve ser utilizado para a medição de amostras que serão 
iluminadas pela luz do dia, incluindo a radiação ultra violeta. 
2 Iluminante padrão C; Média da luz do dia (não incluindo a região 
de comprimentos de onda ultra violeta) com temperatura de cor 
de 6774K, deve ser utilizado para a medição de cores que serão 
iluminadas pela luz do dia com comprimentos de onda de luz 
visíveis, mas não incluindo a radiação ultra violeta. 
3 Iluminante padrão A:Luz incandescente com 
temperatura de cor de 2856K; deve ser utilizado 
para a medição de amostras que serão iluminadas 
por lâmpadas incandescentes.

Figura 22b: Iluminantes fluorescentes 
(recomendados pela CIE) 
4 F2: Branco Frio 
5 F7: Luz do dia 
6 F11: Branco frio com três bandas estreitas

Figura 22c: Iluminantes fluorescentes 
(recomendados pela JIS) 
7 F6: Branco Frio 
8 F8: Luz do dia 
9 F10: Branco frio com três bandas estreitas

Como a aparência da cor muda com a
mudança da fonte de luz?

Figura 22:
Distribuição espectral dos Iluminantes CIE

22a: Iluminantes Padrão

22b: Iluminantes fluorescentes
(recomendados pela CIE)

Só possuo os dados
de        e  

Eu tenho os dados de 
todos eles; do     ao  

Comprimento de onda (nm)

Comprimento de onda (nm)

Comprimento de onda (nm)

22c: Iluminantes fluorescentes
(recomendados pela JIS)
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Observemos o que acontece quando medimos uma amostra (maçã) usando um espectrofotômetro com o Iluminante 
padrão D65 (exemplo 1) e com o Iluminante padrão C (exemplo 2). No exemplo 1, A é o gráfico de distribuição espectral 
de energia do Iluminante D65, B é o gráfico de refletância espectral da maçã. C é o gráfico de distribuição espectral da 
luz refletida da amostra (maçã), obtido pelo produto de A e B. No exemplo 2, A’ é a distribuição espectral de energia do 
Iluminante padrão A e B é a refletância espectral da amostra (maçã), que é a mesma do exemplo 1. C’ é a distribuição 
espectral de luz refletida da amostra (maçã), obtida pelo produto de A’ e B. Se compararmos C e C’, notamos que a luz 
na região vermelha é muito mais forte em C’, significando que a maçã parece muito mais vermelha quando observada 
sob o Iluminante padrão A. Isso mostra que a cor de um objeto muda de acordo com a iluminação utilizada para observá-
lo. Um espectrofotômetro mede na verdade, a refletância espectral da amostra; o instrumento pode então calcular 
os valores numéricos da cor em vários espaços de cor, utilizando os valores de distribuição espectral de energia do 
iluminante selecionado e os valores da função de relação de cor do Observador padrão.

Imulinante padrão D65

Iluminante padrão A

Distribuição espectral de
energia do iluminante

Distribuição espectral de energia do
Iluminante D65

Distribuição espectral de
energia do Iluminante
padrão A.

Comprimento de onda (nm)

Comprimento de onda (nm)

Comprimento de onda (nm)

Comprimento de onda (nm)

Comprimento de onda (nm)

Comprimento de onda (nm)

Refletância  espectral da amostra
(maçã)

Reflectância espectral da amostra
(maçã)

A distribuição espectral de
energia da luz refletida da
amostra (maçã) é igual a

A distribuição espectral de
energia da luz refletida da
amostra (maçã) é igual a

Refletância  espectral
da amostra Funções da relação de cor Valores numéricos em

diversos espaços de cor.

Esses valores mudarão com
a mudança do iluminante.

Valores tristímulus

Exemplo 1 
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Um espectrofotômetro pode inclusive avaliar |um 
problema complexo como a metameria. 
Na seção anterior nós discutimos como a cor de um objeto depende da fonte de luz com a qual ele é observado. 
Relacionado a isso temos,por exemplo, o problema de dois objetos que parecem ter a mesma cor sob a luz do sol e 
cores diferentes sob a luz de um ambiente fechado. Esse fenômeno, no qual duas cores são iguais sob uma fonte de 
luz e diferentes sob outra é chamado de metamerismo. Os objetos são metaméricos quando as características de suas 
curvas de refletância espectral são diferentes, mas seus valores tristímulus são iguais sob uma determinada fonte de luz 
e diferentes em outra. Esse problema ocorre frequentemente pelo uso de corantes ou materiais diferentes nas amostras 
medidas. Observando a Figura 23, podemos notar imediatamente que as curvas de refletância espectral das duas 
amostras são diferentes. Apesar, dos valores de L*a*b* sob o Iluminante padrão D65 serem iguais nas duas amostras; os 
valores das medições sob o Iluminante padrão A são diferentes. Isso mostra que mesmo que as duas amostras tenham 
características espectrais diferentes elas podem parecer iguais sob a luz do dia (Iluminante padrão D65). Então qual a 
forma de se trabalhar com o metamerismo? Para podermos avaliar o metamerismo é necessário a medição das amostras 
sob dois ou mais iluminantes, com distribuição espectral de energia muito diferentes, assim como o Iluminante padrão 
D65 e o Iluminante padrão A. Apesar de ambos, colorímetros e espectrofotômetros, utilizarem uma única fonte de luz, eles 
podem calcular os resultados das medições baseados em dados de iluminantes armazenados em memória, fornecendo 
os dados de medição sob vários iluminantes. Colorímetros tristímulus fazem medições apenas sob os Iluminantes 
padrão D65 e C, sendo estes iluminantes muito simulares em suas distribuições espectrais de energia; em função disso, 
colorímetros tristímulus não podem ser utilizados para a medição do metamerismo. Os espectrofotômetros por outro 
lado, são equipados com curvas de distribuição espectral de energia de um grande número de iluminantes, podendo 
assim determinar o metamerismo. Além disso, com a capacidade de mostrar os gráficos de distribuição espectral, pode-
se ver exatamente as diferenças na refletância espectral de duas amostras.

Nossas lancheiras tem a mesma cor!

Huh? Agora as cores são diferentes.

Eu não posso ver 
o metamerismo.

Além de ver o metamerismo
eu posso ver imediatamente
sua origem, através dos
gráficos de refletância espectral.



43

Gráfico de refletância espectral

Iluminante Padrão D65

Iluminante Padrão A

Comprimento
de onda(nm)

Comprimento de onda(nm)

Comprimento de onda(nm)

Amostra A

Amostra A

Amostra A

•As cores apresentadas podem não ser exatas em função das limitações do processo de impressão.
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Figura 23: Metamerismo
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Recursos dos espectrofotômetros 
Os espectrofotômetros oferecem uma grande quantidade de recursos e maior precisão.

Iluminantes
Os dados de uma grande 
variedade de Iluminantes 
Padrão CIE estão armazena-
das na memória, permitindo 
que o resultado da medição 
seja calculado sob várias 
condições de iluminação.

Ângulos de iluminação 
visualização fixos
A iluminação e a 
visualização são fixas, 
garantindo uniformidade nas 
condições de medição.

Memória
Os dados são automati-
camente arquivados no 
momento da medição.

Sensor espectral
O sensor espectral é com-
posto de vários segmentos, 
garantindo alta precisão na 
medição da luz em cada 
comprimento de onda.

Comunicação
Utiliza porta de comunicação 
padrão RS-232-C para o 
controle do espectrofotômetro 
ou para a comunicaçao  
de dados.

Espaços de Cor
As medições podem ser 
feitas e apresentadas em 
uma grande variedade de 
espaços de cor, incluindo 
Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, etc.

Visor com gráfico 
espectral
O gráfico de refletância 
espectral pode ser  
mostrado no visor.

Medição da 
diferença de cor
As diferenças de cor 
em relação ao padrão 
podem ser medidas e 
imediatamente visualizadas 
ou ainda dispostas em 
gráficos de reflectância 
espectral.

•As fotos mostram o espectrofotômetro Konica Minolta modelo CM 2600d.


