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Teoria da COR 



Sistemas cromáticos ordenados 



  
Sistemas cromáticos ordenados : 
 

Desde há muito tempo existe o desejo 
de se ordenar, seguindo alguma 
lógica, as cores que somos capazes 
de distinguir. 



 

 
Sistemas cromáticos ordenados : 
 

Aristóteles (384-322a.C.); Alberti (1435); Leonardo da Vinci 
(1490-1516); Newton (1704) e Goethe (1808-1810). 
No século XX, outros cientistas e estudiosos como: Ostwald 
(1917), Munsell (1905, 1921), Pope (1929, 1949), Gerritsen 
(1975), Küppers (1978), Nemcsics (1980). 



 

 
Sistemas cromáticos ordenados : 
 

Este objetivo também é perseguido por organizações: 
 
Comission Internationale de l´Eclairage, {www.cie.co.at/} 
Optical Society of America { www.osa.org } 
International Colour Association { www.aic-color.org } 
EUA ● França ● Grã-Bretanha ● Espanha ● Suécia ● Suíça ● Japão  ● Holanda  
Brasil – Prócor www.procor.org.br 
 
 



 

 
    

 
Vencedor do concurso de fotografia 
2012 Depois da Imagem  
 
Feixes de laser de três cores primárias 
são guiados dentro fluxos de líquido 
em uma tigela de cerâmica, onde se 
combinam para formar a luz branca.  
Alexander R. Albrecht, da Universidade 
do Novo México 
Optical Society of America    



Sistemas cromáticos ordenados 

O desenvolvimento destes 
sólidos proporcionou a 
aparição de uma ciência 
chamada colorimetria, que 
auxiliou toda a produção 
industrial cromática 
mundial, movida pelos 
estudos da reprodução 
cromática.  



 

 
Sistemas cromáticos ordenados : 
 

Os sistemas cromáticos ordenados têm a intenção 
geral de incluir todas as cores, pelo menos 
teoricamente, prevendo uma posição específica 
para cada uma delas e propondo alguma lógica 
que determine a sua organização total. 
 



 

 
Sistemas cromáticos ordenados : 
 

Estes modelos têm adotado, segundo os diferentes 
autores, as mais variadas formas: escalas lineares, 
círculos cromáticos, triângulos cromáticos, sólidos 
de cor.  

O comprimento de onda da radiação visível Janela do Corel Draw para escolha de superfícies com mistura de cores 



 

 
Sistemas cromáticos ordenados : 
 

Estes modelos têm adotado, segundo os diferentes 
autores, as mais variadas formas: escalas lineares, 
círculos cromáticos, triângulos cromáticos, sólidos 
de cor.  

Newton Goethe Chevreul 



 

 
Sistemas cromáticos ordenados : 
 

Com o desenvolvimento das ciências exatas no 
século XVII, apareceram modelos de 
sistematização mais sofisticados, em organizações 
tridimensionais. 



 

 
Sistemas cromáticos ordenados : 
 



 Matiz, valor, Croma 

Matiz = qualidade da cor, distingue uma cor da outra  
 



 Matiz  



 Características das cores 

Matiz = qualidade da cor, distingue uma cor da outra  
 

Valor =  tom, luminosidade ou brilho 
 



 Valor 



 Valor 



 Características das cores 

Matiz = qualidade da cor, distingue uma cor da outra  
 

 

Saturação = pureza, croma, intensidade, quantidade  de 
componente cromático 
 

 

Valor =  tom, luminosidade ou brilho 



 Saturação 



 

 
Sistemas cromáticos ordenados : 
 

Philipp Otto Runge 

Pintor da escola romântica 
alemã, pensou um modelo 
com a forma de uma esfera 
parecida com o globo 
terrestre. O polo norte 
corresponde ao branco e o 
polo sul ao preto. O equador 
corresponde ao círculo de 
matizes puros ou saturados: 
vermelho, azul,amarelo e 
violeta , verde, laranja. 



 

 
Sistemas cromáticos ordenados : 
 



 

 
Sistemas cromáticos ordenados : 
 

Albert Munsell (1905): 
sistematiza a cor a partir de 
uma esfera, passando ao 
Atlas do Sistema de Cores 
Munsell em 1915. Este atlas é 
um sólido tridimensional 
irregular, formado pelas 
variáveis de análise de cada 
cor: o matiz (hue), o valor 
(value) e o croma (chroma). 



 

 
Sistemas cromáticos ordenados : 
 

A evolução dos estudos de 
Munsell na direção da 
construção de seu sólido, 
aconteceu em algumas 
etapas. A primeira delas é a 
disposição dos matizes 
saturados em um círculo. 
Dispostos em um círculo 
estão cinco matizes centrais, 
ou seja, os cinco matizes de 
mais alto croma:  o amarelo 
(Y), o verde (G), o púrpura 
(P), o vermelho (R) e o azul 
(B). Estes matizes estão 
colocados no círculo em 
distâncias iguais. 



 

 
Sistemas cromáticos ordenados : 
 

A variável valor de Munsell 
é a variável da 
luminosidade ou o brilho da 
cor.  
Como tal, ela formaliza 
uma escala de cinzas  
( do 1 ao 9)  
no eixo formado entre o 
branco (10) e o preto (zero). 



 

Munsell variava a saturação e a luminosidade de um matiz.  

•  O eixo vertical do valor descreve os níveis de cinzas,  

•  O eixo horizontal caminha do matiz apagado até a intensidade 
máxima de saturação. 



 

A variação de 
uma cor, junta-se 
a  t o d a s a s 
v a r i a ç õ e s d o s 
outros matizes, 
f o r m a n d o u m 
atlas completo 
de cores. 

 
  

 
Sistemas cromáticos ordenados 
 
 



 

 
  

 
Sistemas cromáticos ordenados 
 
 



 
 
Sistemas cromáticos ordenados 
 
 

 

 
 

HSB  
(hue, saturation e 
brightness— 
matiz, saturação 
e brilho, 
respectivamente)  

A variação de 
saturação matiz e 
luminosidade é 
utilizado nos 
sitemas de cores 
dos softwares 
gráficos  



 

 
 

 
 
Sistemas cromáticos ordenados 
 
 

Para as cores 
pigmento 
Utiliza-se o 
sistema CMYK 



 

 
 

Para as cores 
pigmento o 
sistema mais 
utilizado é o 
CMYK 



 

 
 

“Em 1963, Lawrence Herbert, fundador da PANTONE®, criou um sistema inovador de 
identificação, combinação e comunicação de cores para resolver problemas 
associados com produção precisa de combinações de cores na comunidade de 
artes gráficas. Sua visão de que o espectro de cores é visto e interpretado 
diferentemente por cada indivíduo conduziu à invenção do PANTONE MATCHING 
SYSTEM, um manual de cores padrão em formato de leque ou chip.” 
http://www.pantonebr.com.br/ 
 

Tabela Pantone - Sistema de cor 



 

 
 

Interiores 



 

 
 

Moda 



 

 
 

Automóveis 



 

 
 Para um sistema que se organize a partir 

da cor-luz servirá a um colorimetrista, um 
iluminador, um técnico de televisão, um 
webdesigner; 
Para os pintores , acostumados a 
trabalhar com as cores-pigmento 
opacas, será um sólido baseado nas 
cores primárias vermelho, amarelo e azul; 
Para um sistema de utilidade voltada à 
indústria gráfica, terá as cores-pigmento 
transparentes como lógica do sistema. 

Conclusão 



Datas 

14/07 Entrega Parcial 1 
 
25/08 Entrega Parcial 2 
 
01/09 Prova 
 
 
 



Sites: 
 
http://imasters.com.br/artigo/3617/teoria-do-design/o-disco-de-cores/ 
 
http://impressionartetavira.blogspot.com.br/2013/04/teoria-da-cor.html 
 
http://177.71.183.29/acessa_fisica/subsites/286/src/infoadicionais.html 
 
http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1095&sid=9 
 
(disponíveis em 20/05/2014) 
 
http://www.sbfisica.org.br/rbef/pdf/v18a33.pdf ( texto de Newton) 
 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_de_Benham 
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Obrigada 


