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RESUMO 

Nesse trabalho foi abordado o estudo em colorimetria e programação Android, tendo 

como objetivo projetar um aplicativo que seja capaz de realizar leituras colorimétricas, a 

partir da câmera fotográfica de um Smartphone. A colorimetria é a ciência que 

padroniza e quantifica as cores, determinando métodos e escalas de medição. A cor é 

definida como a sensação resultante do estímulo da luz em qualquer corpo, que pode ser 

captada pelos seres vivos que possuem olhos sensíveis às cores. A CIE (Comissão 

Internacional de Iluminação) é a instituição que regulamenta as principais normas de 

colorimetria, tendo esta criado padrões importantes como: os observadores CIE 1931 2°, 

CIE 1964 10°, iluminante D65, espaço de cor CIELAB (CIE 1976 L*, a*, b*), CIELUV 

(CIE 1976 L*, u*, v*), entre outros. Com relação à programação Android, plataforma1 

de código aberto da Google Inc. para dispositivos móveis, é uma das principais 

plataformas2 mobile da atualidade. A própria Google fornece vasto material de estudo 

para quem quer desenvolver Apps3 para o Android, o que facilita o aprendizado e 

disseminação da linguagem orientada ao objeto. Canalizando estas duas áreas de 

conhecimento, projetou-se um aplicativo capaz de realizar leituras colorimétricas a 

partir da câmera de um Smartphone. Essa ideia não é nenhuma inovação, mas, sim, a 

pretensão de criar um aplicativo que possa ser “calibrado”, sendo um grande diferencial 

frente aos demais disponíveis na PlayStore, loja de aplicativos do Android. Por fim, 

                                                           
1 Conjunto de hardwares ou softwares que possuem características comuns  
2 Segundo o IDC 82,8% dos dispositivos móveis são equipados com o sistema operacional Android da 

Google, ocupando os 2º e 3ºs lugares respectivamente:13.9% (iOS - Apple) e 2.6% (Windows Phone - 

Microsoft)  
3 Apps: Contração da palavra inglesa Applications, que significa aplicativos ou programas. Nas 

plataformas móveis não se utiliza o termo programas e sim aplicativos ou apps. 
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com base nos resultados obtidos, podemos ter uma dimensão da eficácia e aplicações 

possíveis com esse aplicativo. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Android; Aplicativo; Cores; Colorimetria. 

 

 

ABSTRACT 

In this work was addressed the study of colorimetry and Android development, aiming 

to design an application that is able to perform colorimetric readings from Smartphone’s 

camera. Colorimetry is the science that standardizes and quantifies the colors, 

determining methods and measurement scales. The color is defined as a sensation 

resulting from the stimulation light on some body that can be captured by the living 

beings having color sensitive eyes. The CIE (International Commission on Illumination) 

is the institution that regulates the main standards of colorimetry, and who created 

important standards such as the CIE 1931 2° and CIE 1964 10° observer, D65 

illuminant, CIELAB (CIE 1976 L*, a*, b* color space) and CIELUV (CIE 1976 L*, u*, 

v* color space), among others. Regarding Android programming, open source system 

from Google Inc. for mobile devices is one of major mobile system today. Google itself 

provides comprehensive study material for those who want to develop for Android, 

which facilitates learning and dissemination of object-oriented language. Channeling 

these two areas of knowledge, it was designed an application that can perform 

colorimetric readings from the camera of your Smartphone. This idea is no innovation, 

but the pretense of creating an application that can be "calibrated", is a great advantage 

against the others available in the Play Store, the Android app store. Finally, based on 

the results obtained we can have a dimension of effectiveness and possible applications 

with this application. 

 

KEYWORDS: Android; Application; Colors; Colorimetry. 
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INTRODUÇÃO 

A colorimetria é estudada há muito tempo e está em constante evolução. A CIE 

(Comissão Internacional de Iluminação) fundada em 1913, é uma organização sem fins 

lucrativos, dedicada ao estudo de vários segmentos ligados à iluminação, como cor, 

visão, luz e tecnologia de imagem, entre outros. É reconhecida como um organismo de 

normalização pela ISO (Organização Internacional para Padronização), e é a maior 

autoridade no assunto. 

Nos dias atuais, o controle colorimétrico é fortemente empregado em vários 

segmentos da indústria, por isso é importante conhecer e dominar esta ciência. O 

controle colorimétrico4 pode definir qualidade, estado e pureza de um produto, ou uma 

estratégia de marketing por exemplo, e diversas técnicas são empregadas pela 

colorimetria5 para controlar esses fatores. A tecnologia avança muito rapidamente e, 

hoje, existem diversos equipamentos de vários fabricantes, que possibilitam realizar o 

controle colorimétrico. 

Nos tempos atuais, cada vez mais se pensa em portabilidade, e nada é tão 

portátil e essencial para as pessoas como o aparelho celular. A cada ano a tecnologia 

avança freneticamente, motivada pela alta concorrência entre os fabricantes destes 

dispositivos. A quantidade de aparelhos supera a casa dos bilhões e não são raros os 

locais onde existem mais de um aparelho por habitante, como em grandes centros ou em 

países desenvolvidos. Na era dos Smartphones, é possível realizar várias tarefas com 

um só aparelho, desde transações bancárias até navegação GPS. A facilidade de 

conexão à internet também atrai muito os usuários, que podem estar conectados 24 

horas por dia. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O aplicativo proposto consiste na análise quantitativa da cor de um objeto, 

utilizando uma foto capturada com um Smartphone Android. Este processo não 

constitui nenhuma inovação, visto que já existirem diversos aplicativos disponíveis na 

PlayStore que realizam esta tarefa. Acredita-se que a maioria destes aplicativos, tem 

                                                           
4 Controle Colorimétrico: Tabela de valores de referência a serem utilizados na colorimetria. 
5 "Por definição, Colorimetria é a técnica, e a ciência, que busca com o auxílio de modelos matemáticos, 

descrever, quantificar e simular a percepção da cor pelo homem." 

Extraído na íntegra de: http://www2.dbd.puc-rio.br/pergamum/tesesabertas/0621484_09_cap_02.pdf 
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como base de medição, a escala RGB (red, green, blue), pois existe uma função nativa 

da programação Android que retorna os valores em RGB de uma certa imagem ou de 

partes dela. 

Existem vários fatores que podem influenciar nos resultados de uma análise 

colorimétrica, seja a olho nu ou com auxílio de algum instrumento. Aspectos como 

iluminantes, observador, geometria do instrumento, precisão, entre outros, podem 

influenciar muito os resultados obtidos, por isso é muito importante manter um padrão 

de medição para obtenção de repetitividade de resultados. No caso específico deste tipo 

de análise, utilizando a câmera fotográfica de um Smartphone, além dos aspectos 

anteriormente citados, ainda temos influência da câmera. Dessa forma, um aplicativo 

que não tenha controle nenhum sobre estes aspectos irá gerar resultados divergentes de 

um modelo de Smartphone para outro. A percepção desta deficiência será o diferencial 

do aplicativo proposto: padronizar a medição para que os resultados obtidos em um 

modelo de Smartphone sejam os mesmos ou os mais próximos possíveis quando 

comparados a outro modelo.  

O diferencial deste aplicativo está no módulo “Calibração + Leitura”, que 

permite ajustar as leituras por meio de padrões com valores conhecidos. 

Como visto anteriormente, existe a complexidade dos espaços de cor e isso 

dificulta muito fazer com que um Smartphone qualquer consiga reproduzi-los com 

perfeição. Dos muitos obstáculos, destaca-se o conjunto gráfico do aparelho (câmera, 

GPU, display), pois este pode trabalhar em um espaço de cor desconhecido pelo usuário 

sendo, portanto, impossível alterá-lo, visto que este processo não depende somente de 

software, mas principalmente do hardware. Como não podemos mudar o espaço de cor, 

uma opção seria converter o espaço de cor do Smartphone para o espaço de cor 

desejado. Porém não podemos simplesmente inserir uma fórmula com constantes que 

convertam o espaço de cor, porque por não se tratar de um equipamento especifico para 

medição de cor e em função do ambiente ter grande influência, estas constantes 

precisam ser calculadas instantaneamente. 

Na análise de equipamentos de cor, pode-se observar que, no mínimo, são 

utilizados dois padrões para calibração do equipamento: um preto e um branco. Dessa 

forma, as cores preto e branco foram usadas como extremos de escalas na calibração do 

aplicativo. 



                      1º Simpósio de Engenharia Eletrônica 2015 

48 

 

O método utilizado para calibração com dois padrões foi desenvolvido da 

seguinte forma: 

Nomeclatura das variáveis: (Rrmin) = Componente red real do padrão preto; 

(Rrmax) = Componente red real do padrão branco; (Rlmin) = Componente red da 

leitura do padrão preto; (Rlmax) = Componente red da leitura do padrão branco. 

Temos até agora então quatro variáveis: (Rrmin), (Rrmax), (Rlmin) e (Rlmax). 

A equação 1 mostra o cálculo da dimensão (diferença) entre os valores reais dos padrões 

preto e branco. A equação 2 mostra o cálculo da dimensão entre os valores lidos dos 

padrões preto e branco. O cálculo do ganho é obtido pela razão entre as dimensões dos 

valores reais e lidos dos padrões, conforme mostra a equação 3. 

 

(dimreal) = (Rrmax)-(Rrmin) 

Equação 1. Cálculo da dimensão dos valores reais.  

 

 

(dimlido) = (Rlmax)-(Rlmin) 

Equação 2. Cálculo da dimensão entre os valores lidos.  

 

(Rganho) = (dimreal) / (dimlido) 

Equação 3. Cálculo do ganho. 

 

  Tendo calculado a razão entre as dimensões dos valores reais e lidos, é possível 

ajustar as leituras para valores próximos aos reais, conforme mostra a equação 4. 

 

(Rlido) = [(Rlido) - (Rlmin)] * (Rganho) 

Equação 4. Ajuste de leitura.  

 

  Utilizando um conjunto de padrões, foi possível verificar que essa calibração 

foi eficiente, mas somente nos extremos da escala, apresentando grande erro em leituras 

com valores intermediários. Isso foi corrigido inserindo variáveis para o centro da 
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escala, utilizando um padrão médio cinza e tomando leitura desse padrão. Agora, temos 

de calcular quatro dimensões, e não somente duas como feito anteriormente, calculando 

(dimrealmin), (dimrealmax) (dimlidomin) e (dimlidomax). O cálculo agora é feito pelas 

fórmulas: 

 

(dimrealmin) = (Rrmid)-(Rrmin) e  (dimrealmax) = (Rrmax)-(Rrmid) 

Equação 5. Cálculo das duas dimensões dos valores reais.  

 

(dimlidomin) = (Rlmid)-(Rlmin) e   (dimlidomax) = (Rlmax)-(Rlmid) 

Equação 6. Cálculo das duas dimensões dos valores lidos. 

 

 O ganho agora passa a ter dois valores, um para valores entre mínimo e médio, e 

um para valores entre médio e máximo, conforme mostra a fórmula 7 e 8. Com esses 

valores, uma leitura qualquer pode ser ajustada pelos padrões utilizando a fórmula 9 e 

10. 

 

(Rganhomin) = (dimrealmin) / (dimlidomin) 

Equação 7. Cálculo do ganho para dimensão entre mínimo e médio. 

 

(Rganhomax) = (dimrealmax) / (dimlidomax) 

Equação 8. Cálculo do ganho para dimensão entre médio e máximo. 

 

Se o (Rlido) < (Rmid + 0,5): 

(Rlido) = [(Rlido)-(Rlmin)] * (Rganhomin) 

Equação 9. Cálculo para ajuste da leitura para valores entre mínimo e médio.  

 

Se o (Rlido) > (Rmid + 0,5): 

(Rlido) = [(Rlido)-(Rlmid)] * (Rganhomax) 

Equação 10. Cálculo para ajuste da leitura para valores entre médio e máximo.  
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  (Rmid + 0,5) é utilizado por ser um valor nunca lido, pois a escala RGB assume 

somente valores inteiros (PASCALE, 2003).  Todos os cálculos demonstrados também 

devem ser feitos para a componente G e B. Foi implementado um ajuste de offset de +/- 

10 para pequenos ajustes de leitura, caso seja necessário. As matrizes de conversão 

foram obtidas na página http://www.brucelindbloom.com/.  

 

 RESULTADOS   

 

Tabela 1. Valores dos padrões e leituras obtidas com o SmartColor.  

  PADRÃO LIDO LIDO 

Nome X  Y  Z  X  Y  Z  X  Y  Z  

  D65/10° D65/10° D65/10° Calibrado Descalibrado 

                    

BRANCO 100% 86,81 91,65 94,24 87,13 91,62 95,06 49,43 51,88 56,74 

PRETO 100% 4,00 4,22 4,67 4,31 4,62 5,12 4,45 4,68 5,86 

PRETO 10% 44,26 46,77 51,15 45,68 47,98 50,62 33,29 34,93 39,48 

PRETO 5% 54,95 58,04 62,85 57,60 60,31 64,98 39,10 41,12 46,31 

PRETO 2% 65,78 69,47 74,47 67,74 71,15 76,19 41,10 43,59 47,79 

VERMELHO 75%  29,95 21,96 12,86 31,75 22,44 12,95 25,56 19,16 14,22 

VERMELHO 50%  41,61 32,96 22,50 42,27 33,08 23,35 31,65 26,31 22,33 

VERMELHO 25%  54,90 48,05 39,34 52,69 46,26 39,44 36,34 33,33 31,97 

VERDE 75%  9,51 15,05 8,29 6,68 12,56 4,01 13,54 18,12 13,43 

VERDE 50%  16,19 24,26 15,20 15,47 23,58 13,84 17,79 25,45 18,99 

VERDE 25%  28,92 38,89 29,64 28,10 36,46 28,64 25,29 32,74 27,24 

AZUL 75% 13,17 16,11 38,20 11,23 16,70 32,92 11,03 14,57 30,10 

AZUL 50% 20,96 26,36 55,78 22,42 28,68 57,53 18,20 22,31 45,21 

AZUL 25% 33,68 41,35 72,23 35,85 43,34 75,60 28,82 32,96 52,69 

 

http://www.brucelindbloom.com/
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Tabela 2. Leituras de repetibilidade do padrão branco.  

PADRÃO BRANCO 86.81 91.65 94.24 

Leitura 1 87.05 91.57 95.03 

Leitura 2 87.08 91.58 95.01 

Leitura 3 87.15 91.66 95.00 

Leitura 4 87.15 91.64 95.10 

Leitura 5 87.12 91.67 95.11 

Leitura 6 87.11 91.62 95.09 

Leitura 7 87.16 91.61 95.01 

Leitura 8 87.19 91.62 95.02 

Leitura 9 87.13 91.65 95.09 

Leitura 10 87.12 91.58 95.00 

Leitura 11 87.13 91.58 95.05 

Leitura 12 87.17 91.56 95.06 

Leitura 13 87.18 91.69 95.07 

Leitura 14 87.10 91.63 95.08 

Leitura 15 87.10 91.64 95.07 

Leitura 16 87.09 91.59 95.08 

Leitura 17 87.13 91.58 95.11 

Leitura 18 87.15 91.59 95.10 

Leitura 19 87.14 91.69 95.09 

Leitura 20 87.17 91.67 95.06 

 

 

Figura 1. Menu Principal do SmartColor e Tela de Leitura.  
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CONCLUSÃO  

 

Apesar da melhoria apresentada, o aplicativo pode ser aprimorado com algumas 

opções, como a implementação de uma calibração que possa contemplar todo um 

espaço de cor e a implementação de memória. Pelo fato de parte da calibração ser 

ajustadada manual, acreditamos poder alcançar melhorias nesse aspecto. Com relação à 

memória, poder salvar uma calibração realizada e leituras realizadas em um banco de 

dados, seriam funções muito interessantes e que poderiam ser implementadas. 

Sendo o objetivo principal projetar um aplicativo Android para análise 

colorimétrica que possa ser “calibrado”, esse foi totalmente concluído, pois tem-se, 

como resultado, um aplicativo que atende a esses objetivos. Ainda como ponto positivo, 

destaca-se a simplicidade que foi atingida na operação do aplicativo. É uma aplicação 

de fácil manipulação e entendimento de todos que tenham um conhecimento prévio e 

básico em colorimetria. Observa-se também a melhora dos resultados em comparação a 

uma análise sem calibração, e a confiabilidade em análises comparativas. Esta melhora 

com calibração é comprovada pelo baixo erro entre leitura e padrão, como pode ser 

vista na tabela 1. Para análises comparativas, a tabela 2 de repetibilidade demonstra sua 

eficiência, com baixa variação das leituras. 
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