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INFORMAÇÕES  
BÁSICAS PARA A  
ESCOLHA DE UM  
ESPECTROFOTÔMETRO.

O básico da ciência da cor foi explicado na Parte I e na Parte II.
É necessário entendermos que as cores podem ser analisadas de
diversos ângulos pelos espectrofotômetros.
Vamos estudar um pouco mais sobre cores especiais e as condições
que influenciam na escolha dos espectrofotômetros.

PARTE3
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Comparando colorímetros e espectrofotômetros.
Como descrito na Parte II, os colorímetros possuem 
alguns recursos como o baixo preço, o tamanho 
compacto, a mobilidade e a operação simples. Os 
colorímetros também podem determinar os valores 
tristímulus de forma muito fácil. Porém os colorímetros 
não são apropriados para análises de cor complexas 
como o metamerismo e a força colorística de um corante. 
Um espectrofotômetro possui alta precisão e uma 
incrível versatilidade. Ele é mais indicado para análises 
de cor mais complexas por determinar a refletância 
espectral em cada comprimento de onda. Todavia, 
os espectrofotômetros podem ser mais caros que os 
colorímetros. Sempre considere a precisão com a qual 
uma cor deve ser medida antes de selecionar um tipo de 
instrumento a ser usado em uma aplicação específica.

Eu não consigo ver o 
metamerismo

Eu vejo o metamerismo e é possível 
notar imeditamente o porque ele 
acontece ao olhar o gráfico de 
refletância espectral que eu exibo.

Os colorímetros são utilizados 
principalmente nas linhas de 
produção e em aplicações de 
inspeção para a medição de 
diferenças de cor.

Os espectrofotômetros são 
utilizados para análises de alta 
precisão, gerenciamento da cor e 
principalmente em laboratórios de 
pesquisa e desenvolvimento.

21a: Olho humano
Iluminação

Olho

Seção do receptor

Vermelho  

Verde  

Azul 

Microcomputador

Microcomputador

Cérebro

Três sensores correspondendo aos
cones do olho humano.

Valores numéricos

Os valores tristímulus X,Y 
e Z são calculados pelo 
microcomputador e podem 
ser convertidos em outros 
espaços de cor.

Valores numéricos
Os valores tristímulus X,Y e Z,  
são calculados pelo microcomputador e 
podem ser convertidos para outros espa-
ços de cor, além de serem utilizados por 
várias outras funções do instrumento.

Gráfico espectral
Sensor espectral
(múltiplos sensores, cada um com sensibilidade à um comprimento de onda específico.

Seção do receptor

Iluminação

Iluminação

Amostra (maçã)

Amostra (maçã)

Amostra (maçã)

21b: Método 
Tristímulus

21c: Método 
espectrofotométrico

Essa é a forma pela qual eu
vejo a cor da maçã.

O “vermelho”é
percebido.

O olho humano 
possui grande 
habilidade para a 
comparação de
cores, mas 
existem problemas 
em relação 
às diferenças 
individuais e as 
características de 
memória.

Instrumentos
tristímulus tem a
vantagem de ser
portáteis. São
utilizados
principalmente
para a medição de
diferenças de cor
na produção ou
em áreas de
inspeção.

Instrumentos 
espectrofotométri-
cos proporcionam 
alta precisão e 
a capacidade de 
medir cores de 
forma absoluta. 
São utilizados 
principalmente em 
áreas de pesquisa.

Essa é a forma pela qual eu
meço a cor. É basicamente
a mesma forma do olho
humano.

Com os meus múltiplos 
sensores eu proporciono 
medições mais precisas.
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Tipos de sistemas ópticos
Explicamos na página 7 que a cor do objeto varia conforme as condições de visualização, ângulo de observação e ângulo 
de medição. Quando medimos uma amostra, o ângulo no qual o feixe de luz ilumina a amostra e o ângulo no qual a luz é 
recebida pelo sensor é chamado de geometria de medição. 

Figura 24 
Sistema de Iluminação Unidirecional

Esse método ilumina a amostra de uma única direção. Com a geometria de 45/0, a superfície da amostra é iluminada de 
um ângulo de 45 ± 2 graus da direção normal e é recebida pelo sensor na direção normal à (0 ± 2 graus). Na geometria 
0/45, a superfície da amostra é iluminada pela direção normal (0 ± 10 graus) e recebida pelo sensor em um ângulo de 
45 ± 2 graus.

Sistema de iluminação difusa, esfera de integração

Esse sistema utiliza uma esfera de integração para uma iluminação uniforme da amostra de todas as direções. Uma esfera de in-
tegração é um dispositivo esférico com sua superfície interna coberta com um material branco como o Sulfato de Bário, permitindo 
uma iluminação difusa e uniforme. Um instrumento com geometria optica d/0 ilumina a amostra difusamente e detecta a luz na di-
reção normal (0 graus).Um instrumento com geometria 0/d ilumina a amostra em um ângulo normal (0 graus) e coleta a luz refletida 
em todas as direções. A luz refletida em ± 5 graus do ângulo especular pode ser incluída ou excluída usando-se a função SCE/SCI.

Recteptor

Recteptor

Condição I 45/0

Condição III d/0 S C E

Condição V d/0 S C I

Condição II 0/45

Condição IV 0/d SCE

Condição VI 0/d S C I
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Cor e Brilho (Métodos SCE e SCI) 
Podemos observar variações de cor devido à diferenças 
superficiais mesmo em objetos compostos dos mesmos 
materiais. Por que vemos um azul mais apagado quando 
aplicamos uma lixa sobre uma amostra azul com alto 
brilho?

Ao arremessarmos uma bola contra 
uma parede ela tende a retornar 
com o mesmo ângulo com o qual foi 
arremessada. Da mesma forma, a luz 
que é refletida no mesmo ângulo, porém 
em direção oposta é chamada de luz 
especular refletida. A soma de refletância 
especular mais a refletância difusa é 
chamada de refletância total.

Nos objetos com superfície brilhante, a luz especular 
refletida é relativamente mais forte que a luz difusa. Em 
superfícies rugosas, com pouco brilho, o componente 
especular é fraco e a luz difusa é mais forte. Quando uma 
pessoa vê um plástico azul com superfície brilhante de um 
ângulo especular, o objeto não parece ser tão azul. Isso se 
deve à soma da reflexão especular da luz à cor do objeto. 
Normalmente as pessoas olham para a cor dos objetos e 
procuram ignorar a reflexão especular da fonte de luz. Para 
medirmos a cor de uma amostra, da mesma forma como 
ela é vista pelas pessoas, devemos excluir a refletância 
especular e utilizar apenas a refletância difusa. A cor de um 
objeto pode parecer diferente pelas diferenças de nível de 
refletância especular.

Bola

Luz Parede

Luz especular

Luz difusa

Medicão de um objeto



49

Vimos que a cor é modificada se alterarmos a superfície do 
objeto, pois as pessoas procuram ver apenas a luz difusa. 
Porém as cores não deveriam se modificar uma vez que 
utilizam os mesmos materiais. Como podemos reconhecer 
a cor do material em si? A quantidade de refletância difusa 
e refletância especular varia de acordo com a superfície 
do objeto; porém a quantidade total de luz refletida é 
sempre a mesma se os materiais e suas cores forem os 
mesmos. Por isso, se um plástico brilhante azul for lixado, 
a refletância especular será reduzida e a refletância difusa 
aumentada. Esse é o motivo pelo qual a reflexão total 
(especular mais difusa) deve ser medida.

A posição da armadilha de luz nas condições III (SCE) e 
IV (SCE), apresentada na Figura 24, página 47, mostra 
como a refletância especular é excluída da medição de 
cor da amostra. Se a armadilha for recolocada, como 
nas Condições V(SCI) e VI (SCI), a refletância especular 
será incluída na medição da cor. O método de medição 
da cor, que exclui a refletância especular é chamado 
de SCE (Specular Component Excluded - Componente 
especular excluso). O método de medição da cor, que 
inclui a refletância especular é chamado de SCI (Specular 
component Included - Componente especular incluso).

No modo SCE, a refletância especular é excluída da 
medição, e apenas a refletância difusa é medida. Esse 
método produz uma avaliação de cor que se relaciona com 
a forma pela qual o observador vê a cor de um objeto. 
Usando o modo SCI, a refletância especular é incluída no 
processo de medição juntamente com a refletância difusa. 
Esse tipo de avaliação de cor mede a aparência total, 
independentemente das condições superficiais da amostra. 
Esse critério deve ser levado em consideração durante a 
aquisição de um instrumento. Alguns instrumentos podem 
medir simultaneamente os métodos SCI e SCE.

As figuras indicam que:
a+b+c+d+e=a’+b’+c’+d’+e’.

O método SCE é ideal para a
comparação de cores em salas de
inspeção ou em linhas de produção.

O método SCI é utilizado nas áreas de
pesquisa e desenvolvimento de cores.

Esse método utiliza uma armadilha de luz 
para que a refletância especular não seja
medida.

A medição é feita sem a armadilha de luz, incluindo 
a luz especular.


