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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe duas metodologias para medição de coloração de cervejas. 

Atualmente, as escalas mais utilizadas mundialmente são o Standard Reference Method (SRM) 

e a European Brewery Convention (EBC), as quais apresentam lacunas nas possibilidades de 

representação. A proposta comum aos métodos desenvolvidos nesse trabalho foi a capacidade 

medir uma maior totalidade de cores existentes no espectro visível, o qual corresponde aos 

comprimentos de onda entre 370 nm (violeta) e 750 nm (vermelho). No primeiro método, um 

espectrômetro Thorlabs SPx-USB adquiriu o espectro passante pela amostra, o qual foi 

enquadrado na escala CIE 1931 de definição de cores; no segundo, um aparato de baixo custo 

utilizou um LED branco para iluminar a amostra, sendo, a imagem formada pela luz passante 

captada por uma câmera do tipo Digital single-lens reflex (DSLR), sendo usada a escala RGB 

para enquadramento da cor registrada. O tratamento das imagens obtidas foi feito por meio de 

solução desenvolvida no software (gratuito e de código aberto) Scilab. Quando os resultados 

foram comparados com a escala EBC, a primeira metodologia não foi capaz de escrutinar 

corretamente as cores de amostras sintéticas construídas com corantes alimentícios. A segunda 

metodologia, contudo, mostrou resultados satisfatórios. 

Palavras-chave: EBC, RGB, coloração, cerveja, LED, câmera digital  
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ABSTRACT 

 

This work presents two methodologies for the analysis of beer coloration. Currently, the most 

used scales are the Standard Reference Method (SRM) and a European Brewery Convention 

(EBC), they have gaps in representation possibilities. The common proposal to the methods 

developed in this work was the ability to measure a greater totality of existing colors in the 

visible, which corresponds to the wavelengths between 370 nm (violet) and 750 nm (red). In 

the first method, a Thorlabs SPx-USB spectrometer obtained the color spectrum passed by the 

sample, which was placed in the CIE 1931 color definition scale; In the second, a low-cost 

device uses white LEDs to illuminate a sample, one consisting of pass-through light captured 

by a digital single-lens reflex (DSLR) camera, an RGB scale being used for recording the 

recorded color. The treatment of the images obtained was done through a solution developed in 

the software (free and open source) Scilab. When the results were compared with the EBC 

scale, the first methodology was not able to correctly analyze the colors of synthetic samples 

constructed with artificial coloring. The second methodology, however, the result is 

satisfactory. 

Keywords: EBC, RGB, coloring, beer, LED, digital camera 
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1 INTRODUÇÃO  

 Acredita-se que há cerca de dez mil anos foram feitas as primeiras cervejas da 

fermentação de maltes de cevada. Durante a Idade Média, a bebida passou a ser fabricada em 

diversos mosteiros, época em que observou sua popularizaçãoTrês dos ingredientes básicos 

para a produção da bebida foram objeto de primeia lei de controle de qualidade de que se tem 

notícia, a Reinheitsgebot, de 1516, que que a cerveja deveria conter apenas água, malte e lúpulo. 

Tal lei sofreu uma alteração, já no final dos anos de 1860, após a descoberta da importância do 

fermento para a produção da cerveja. Modernamente, entende-se que a cerveja possa utilizar 

diversos adjuntos, como cereais não maltados, açucares, frutas, etc. (Padden, K. , 2014).  

 Um dos primeiros atributos pelo qual uma cerveja é julgada pelos consumidores é sua 

aparência. Os principais aspectos da aparência de uma cerveja são textura, turbidez e cor. A 

capacidade de um cervejeiro prever e controlar a cor de uma cerveja é importante para o sucesso 

de seu produto por diversas razões. Os consumidores foram condicionados a associar, às vezes 

imprecisamente, a cor da cerveja com certos perfis de sabor, fazendo com que a cor defina 

algumas expectativas em relação aos seus atributos sensoriais. 

O sistema Lovibond, cuja criação data de e leva o nome de seu criador, J.W. Lovibond, 

valia-se, em sua primeira versão, de slides coloridos que eram comparados com a cor da cerveja 

para determinar um valor aproximado. Durante décadas, a cerveja foi comparada a padrões de 

vidro colorido para determinar a cor Lovibond e ainda hoje é utilizado o termo “Graus 

Lovibond” para descrever a cor dos grãos. 

Com o passar do tempo, as limitações do Lovibond foram reconhecidas, em meados do 

século 20, a tecnologia de espectrofotômetro de luz foi desenvolvida, em 1950, o American 

Society of Brewing Chemists (ASBC) adotou o sistema de cores Standard Reference Method 

(SRM). Separadamente, os europeus desenvolveram outro sistema visual chamado European 

Brewing Convention (EBC).  

O Standard Reference Method (SRM) é o método para avaliação de cor de cerveja, 

conforme publicado nos métodos recomendados pela American Society of Brewing Chemists 

(ASBC), ele é medido em cubeta de 0,5 polegadas com luz de comprimento de onda de 430 

nm. O valor de absorbância resultante é multiplicado por 10 para produzir o valor de cor, se 

uma cubeta de 1 cm for usada, então o multiplicador é 12,7 em vez de 10, este último é o método 

mais frequentemente utilizado. 
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No método de cores da escala EBC, uma cubeta de 1 cm é usada, mas o multiplicador é 

25, assim, os valores de cor da EBC são aproximadamente o dobro daqueles da escala SRM. 

Também é feita uma leitura a 700 nm para avaliar o nível de turbidez na amostra, o que pode 

ser um problema particular para o mosto. 

 A Comissão Internacional de Iluminação (CIE) recomendou o sistema de especificação 

de cores CIE como base para a colorimetria, a norma fundamental da colorimetria são os valores 

tristimulos. Os três elementos de percepção de cores são: sistema de visão humana, luz e objeto. 

Se faltar um dos três elementos, as cores não são percebidas, estes elementos foram definidos 

pela CIE como funções de correspondência de cores, através do espectro visível representam a 

população humana tendo normal visão colorida. Eles também conhecidos como CIE 1931, 

também foi padronizado pelo CIE alguns iluminantes em termos de distribuição de energia 

espectral, além disso, especificou a iluminação e visualização de geometria para medir um 

reflexo da superfície. Cada superfície é definida por reflectância espectral, R, uma relação da 

luz refletida de uma amostra à refletida por um difusor perfeito iluminado de forma idêntica, o 

típico instrumento para medir a reflectância espectral é um espectrofotômetro. (ISO 11664-

3:2012(E)/CIE S 014-3/E:2012). 

Os espaços de cores CIE 1931 foram os primeiros elos quantitativos definidos entre 

distribuições de comprimentos de onda no espectro visível eletromagnético e cores 

fisiologicamente percebidas na visão de cores humanas. As relações matemáticas que definem 

esses espaços de cores são ferramentas essenciais para o gerenciamento de cores, já o espaço 

de cor CIE XYZ engloba todas as sensações de cores que são visíveis para uma pessoa com 

visão média, é por isso que CIE XYZ é uma representação invariante de cores e ele serve como 

uma referência padrão contra a qual muitos outros espaços de cores são definidos. 
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Tabela 1: Cores no espectro visível 

Fonte: hobbynews.com.br 

 

1.1 OBJETIVO  

O objetivo desse trabalho, é estabelecer um novo procedimento que viabilize uma 

avaliação da cor da cerveja por análise computadorizada de imagens ao invés da 

espectrofotometria. Atualmente as escalas mais utilizadas no mundo, apresentam algumas 

lacunas referentes as cores que elas contemplam. O objetivo é que essa nova escala, seja capaz 

de abranger uma maior totalidade de cores do espectro visível. 

2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

 

2.1 FATORES QUE INFLUENCIAM A COR DA CERVEJA 

 

 

STEINER et al. (2010) observaram a formação de turbidez na cerveja durante seu 

processo de fabricação, foram pesquisadas diversas possibilidades para a formação dessa 

turbidez e a identificação da mesma. Proteínas, polifenóis, glucanos, matéria inorgânica, 

oxalato de cálcio são os principais causadores de turbidez, com destaque para os dois primeiros, 

neste estudo, foram utilizadas diferentes amostras de comerciais de cerveja e diferentes 

métodos, como identificação enzimática de partículas, concentração de partículas, análises 

microscópicas e cromatografia de permeação de gel (GPC). A turbidez é calculada com base 
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na escala EBC e a turvação foi medida de acordo com o MEBAK banda II. Após a avaliação 

dos resultados de cada método utilizado, foi constatado que os componentes das partículas de 

turbidez na cerveja podem ser facilmente determinados e que na maioria dos casos é possível 

identificar a composição da turbidez, e também a fonte de formação da mesma. 

WU, D.; SUN, D. W. (2013) levaram em conta a importância relacionada as cores das 

comidas e bebidas, que na maioria dos casos, são as principais responsáveis pela análise da 

qualidade feitas pelos consumidores. Foi utilizado um sistema de análise por computador, que 

consiste em um dispositivo de iluminação, um gravador de quadros, um computador pessoal e 

um monitor colorido de alta resolução. Uma alta correlação positiva foi encontrada entre cores 

medidas pela análise e aqueles determinados por espectrofotometria e colorimetria, 

demonstrando a viabilidade de determinar a cor utilizando a análise pelo computador.   

BREMMER et al. (1963), realizaram uma investigação para analisar o efeito da fervura 

do mosto na cor da cerveja. Foi utilizado método recomendado pelo Institute of Brewing que 

indicou que pode ter um aumento de 50% na cor da cerveja. Na presença de excesso de ar 

produzirá para um certo nível, 75% de aumento, porém se o ar estiver em excesso acima desse 

nível não terá mais efeito e, também, se o ar for retirado do mosto de corte o aumento poderá 

diminuir. Também pode-se notar uma relação direta entre a formação de cor e a fração de 

nitrogênio permanentemente solúvel, o mosto em 150 F tem o mesmo efeito na cor subsequente. 

Se o mosto aquecido for fervido sozinho pode produzir cores mais fortes. Também foi notado 

um aumento maior na cor na primeira hora de fervura. Nesse artigo, foi mostrado que o malte 

não tem efeito significativo no aumento de cor, porém a presença de ar influencia não apenas 

durante a fervura, mas também em temperaturas mais baixas. O aumento dependerá da 

quantidade de ar no mosto e de cobre durante a fervura e é possível que as variações na mistura 

e procedimento de ebulição e até mesmo o manuseio da erva no receptor do lúpulo também 

pode influenciar a cor. Assim, teme-se que usando um mesmo malte uma grande variedade de 

cores de cerveja pode ser encontrada. 

Segundo SOHRABVANDIL et al. (2010), o objetivo foi realizar uma análise das 

propriedades físicas e físico-químicas da cerveja, foram analisadas as seguintes propriedades: 

Espuma, estabilidade coloidal, cor e transparência e o corpo, o artigo afirma que, os açúcares, 

aminoácidos, pequenos peptídeos, simples e polifenóis e alguns compostos de carbonila 

contribuem com a cor da cerveja. As melanoidinas que são produtos finais poliméricos da 

reação de Maillard, está entre os mais importantes corantes da cerveja e são responsáveis pelo 

amplo espectro de cores. Para medir a coloração da cerveja, a medida espectrométrica tem sido 
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de técnica útil, porem traz informações limitadas, não abrange todas as cores, como as 

melanoidinas são os corantes mais importantes presentes na cerveja, monitorando as mudanças 

no teor de aminoácidos podem indicar mudança no conteúdo de melanoidinas. A espectroscopia 

de ressonância magnética nuclear (RMN) foi reconhecida como um método abrangente de 

diferenciação nos tipos de cerveja, porém, muito complexo. 

INNS et al. (2007), mostraram os efeitos que o tratamento térmico causa em algumas 

propriedades, foi observado que a partir de certa temperatura, a fervura não causa mais efeitos. 

O tratamento térmico aplicado ao malte verde afeta a cor, atividade antioxidante e perfil de 

ácido fenólico do malte final, comparação de malte SKR e TDR, que diferem em temperaturas 

entre 65 e 95° C, mostra que o cozimento induz a formação de compostos responsáveis por cor 

e atividade antioxidante. As condições de processamento podem afetar a taxa de libertação dos 

fenólicos ligados do malte verde. Como o grão foi rapidamente pressionado até o ponto de 

quebra, o nível máximo de ácido ferúlico foi detectado em uma menor temperatura, 70° C, para 

RKR, em comparação com 80° C para SKR malte. Nenhuma diferença na capacidade radical 

de eliminação no final do cozimento (95° C) foi detectado entre os maltes SKR e RKR, mas 

diferenças entre as duas atividades antioxidantes de malte quando determinado pelo ensaio do 

FRAP foram aparentes. 

Segundo WOFFENDEN et al. (2001), foi feita uma pesquisa para mostrar a relação 

entre a atividade antioxidante, cor e sabor de compostos de extratos de malte de. Os extratos 

foram preparados a partir de cinco maltes de cevada na faixa de cor 15-440º EBC, notou-se que 

a atividade antioxidante aumentou com o aumento do valor da cor, sendo que a taxa de aumento 

diminuiu com o aumento do valor da cor. Os resultados mostraram que alguns dos extratos de 

malte possuem cor semelhantes. Portanto, a atividade antioxidante e as quantidades de3-

metilbutanal, texana e (E) -2-nonenal foram calculados dividindo os dados para extratos 

preparados a partir de maltes de valores de cor relevantes pelo fator de diluição apropriado 

requerido para obter dois conjuntos predeterminados de valores. Os dados sugerem que o uso 

de cores mais baixas de malte para produzir a mesma cor que um colorido mais forte resultará 

em maior intensidade de sabor e maior atividade antioxidante. Foi relatado que a atividade 

antioxidante de malte por unidade EBC é maior para maltes de baixa cor e diminui em cores 

mais altas valores em linha com os dados relatados aqui. Em conclusão, a atividade antioxidante 

de extratos de malte aumentou em paralelo com o valor da cor, embora a taxa de aumento 

diminuiu à medida que a cor ficou mais escura. Este estudo demonstrou pela primeira vez que 

o malte amostras com valores de cor de 15, 23 e 72 ° EBC e as baixas diluições da amostra de 
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148° EBC podem ser usadas para induzir a mesma cor na diluição apropriada em água porque 

eles têm caminhos de diluição semelhantes quando avaliado no espaço CIELAB. 

De acordo com SHARPE et al. (1992), a medição de cor do mosto e cerveja, faz a 

gravação de dados em valores L*a*b fornecer mais informações da cor exata da cerveja, 

comparado com o método do disco comparador, se mostra um método mais rápido e mais fácil 

de utilizar Cervejas em todas as gamas de cores dão excelente correlação com o método do 

disco comparador. Cervejas turvas e mosto não são afetados pela estratégia de medição que dá 

uma avaliação semelhante à do olho humano. A abordagem tristimulus elimina a subjetividade, 

é passível de automação e provavelmente será uma análise ideal in/on-line analises. Ele foi 

adotado universalmente pela Whitbread PLC, com o Minolta CT210 como o instrumento 

preferido. Os resultados podem ser convertidos em unidades EBC ou outras notações 

tristimulus como requerido. 

Segundo HELLWIG et al. (2016), embora a reação de Maillard seja geralmente 

responsabilizada para a formação de cores não enzimáticas, concluiu-se que a cor é gerada em 

vias de reações distantes daqueles que levam a formação dos produtos da reação de maillard 

(MRPs) analisados no estudo. A reação de Maillard é importante para a cor e sabor da cerveja, 

mas pouco se sabe sobre a ocorrência de aminoácidos glicados na cerveja. Por conseguinte, sete 

produtos da reação de Maillard (MRPs), a fructosil-lisina, a maltulosil-lisina, pirralina, 

formalina, maltosina, MG-H1 e argpirimidina, foram sintetizados e quantificados em diferentes 

tipos de cerveja (Pilsner, cervejas escuras, bock, trigo e não alcoólicas) por HPLC-ESI-MS / 

MS no modo de monitoramento de múltiplas reações através da aplicação do método de adição 

padrão. Curiosamente, sobre uma possível ligação entre os MRPs e a cor, uma correlação 

significativa foi encontrado apenas para pirralina livre. 

Segundo COGHE et al. (2016), ensaios de torrefação revelaram que a temperatura final 

atingida é o parâmetro chave para o controle do escurecimento não enzimático durante a 

produção de malte. O desenvolvimento das principais características de malte relacionadas à 

reação de Maillard (cor, atividade antioxidante e sabor) foi, portanto, avaliado sob condições 

de torrefação leve, intermediária e intensiva, com temperaturas finais de 120, 150 e 180° C, 

respectivamente. Uma vez que o máximo de escurecimento ocorreu entre 125 e 160° C, a taxa 

de formação de cor durante a torrefação moderada diferiu significativamente das outras duas 

condições. Melanoidinas de alto peso molecular (HMW) (> 70 kDa) foram geradas 

principalmente por torrefação intensiva (entre 157 e 166° C). A formação súbita de 

melanoidinas HMW coincidiu com a queda abrupta do nível de dicetonas vicinais e 
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antioxidantes sequestrantes de radicais livres, indicando um possível papel desses compostos 

nas reações de polimerização que levam à formação de melanoidinas HMW 

Segundo FRANCHI et, al (2011), a cerveja com alta pressão de homogeneização 

resultou em um produto com boa retenção de cor, mas com outras alterações indesejáveis 

durante o armazenamento. A névoa de cerveja foi afetada pelo processo de pressurização, 

principalmente devido à desnaturação de proteínas que poderia ser resolvido usando 

estabilização físico-química de cerveja (PVPP, sílica ou filtração). O potencial redox da cerveja 

foi minimamente afetado no início de armazenamento, mas apresentou um alto nível de óxido 

compostos após 60 dias. A alta pressão poderia ser uma alternativa a pasteurização 

convencional da cerveja, no entanto, o desempenho da homogeneização não exclui a 

necessidade de estabilização da cerveja, a fim de garantir estabilidade de vida de prateleira, 

bem como controle rígido de fatores como a ausência de oxigênio nas garrafas de cerveja. 

CALLEMIEN e COLLIN (2007), analisaram o envolvimento de flavonoides na cor da 

cerveja durante o armazenamento. Foram analisadas três cervejas lager de mesmo lote, 

estabilizadas de formas diferentes antes do engarrafamento, a cerveja 1 foi armazenada em 

vidro e estabilizada com polivinilpolipirrolidona (PVPP), a cerveja 2 foi estabilizada da mesma 

forma e armazenada em garrafa PET e a cerveja 3 foi armazenada em vidro e estabilizada com 

sílica gel, monitorados por HPLC-ESI de fase normal (-) - MS / MS durante um período de 

armazenamento de 1 ano a 20° C e 4° C. Em paralelo, a cor da cerveja foi monitorada pela 

escala EBC. A evolução da cor foi semelhante na cerveja estabilizada com sílica gel àquela 

com PVPP, engarrafadas e armazenadas de forma idênticas, apesar do elevado teor de dímeros 

flavonoides do segundo. Por outro lado, a cor evoluiu mais rapidamente na garrafa PET, 

sugerindo um papel fundamental do oxigênio. Mostrando assim que o engarrafamento de 

cerveja em vidro minimiza as reações de degradação responsáveis pela cor. 
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3 MATERIAS E MÉTODOS 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1 Amostras 

Foram adquiridos corantes alimentícios nas cores azul, amarelo, vermelho, laranja, 

marrom e verde para preparação de amostras sintéticas com vários estágios de diluição 

distintos, de modo a conduzir as calibrações necessárias aos métodos desenvolvidos. 

Além disso, amostras de cervejas tipo pilsen, weissbier, india pale ale, dunkel e stout 

foram tratadas num desegaseficador e diluídas, incorporando a massa experimental egrada. 

 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1  Medições da coloração na escala EBC 

A metodologia tradicional de análise de cor foi utilizada para comparação com as 

metodologias desenvolvidas neste trabalho. Para tal, foi utilizado um espectrofotômetro modelo 

Bell Photonics S-2000 para, medição da absorbância das amostras na faixa de onda de 430 nm. 

Após a leitura da absorbância, a cor EBC é calculada por: 

 

EBC  = 𝐴430 x 25      (1) 

 

onde 𝐴430  é a absorbância medida no comprimento de onda de 430 nm  
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Uma imagem do espectrofotômetro utilizado pode ser vista na figura 1 e as escalas tradicionais 

de cores de cerveja podem ser vistas na figura 2. 

 

 

Figura 1: Espectrofotômetro Bell Photonics S-2000 

 

 

 

Figura 2: Escalas EBC e SRM. 
Fonte: jenway.com 
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3.2.2 Medição da coloração no espaço de cor CIE 1931 

Foi utilizado o espectrômetro Thorlabs SPx-USB, em conjunto com um aparato 

construído no laboratório LACOP para que as mesmas amostras do item 3.1.1 fossem 

analisadas, o aparato construído foi feito com madeira e nele foi montado um porta-cubeta para 

que pudesse receber um feixe de luz que ao ultrapassar o líquido contido na cubeta tivesse sua 

intensidade de luz medida pelo espectrômetro Thorlabs SPx-USB, o registro da intensidade de 

luz foi calculado com o auxílio do software Splicco e foi gerado um espectro para cada amostra 

analisada com a intensidade da luz que passou por cada uma delas nos comprimentos de onda 

de 400 nm até 700 nm. A referência utilizada para esse procedimento foi a água destilada e 

também foi realizado o registro da intensidade de luz sem nenhuma interferência de cubeta para 

a realização de cálculos. 

De acordo com Wyman, Sloan, Shirley (2013), com o algoritmo mostrado abaixo, pode-

se determinar a cor de algum objeto analisando o espaço de cor CIE 1931 com os valores 

tristimulares X, Y, Z. 

 

S(λ) = I(λ)
 I0(λ) 

             (2) 

x̅(λ) = 1.065 exp (− 12 (λ−595.833.33 )2) + 0.366 exp (− 12 (λ−446.819.44 )2)    (3) y̅(λ) = 1.014 exp (− 12 (lnλ−556.30,075 )2)      (4) z̅(λ) = 1.839 exp (− 12 (lnλ−449,80,051 )2)      (5) 

X =  
K N ∫ S(λ) I(λ) x̅(λ) ⅆλλ        (6) 

Y =  
K N ∫ S(λ) I(λ) y̅(λ) ⅆλλ        (7) 

Z =  
K N ∫ S(λ) I(λ) z̅(λ) ⅆλλ        (8) 

 

Onde S (λ) é a transmitância da amostra que está sendo medida, I é a intensidade 

da luz com um comprimento de onda específico(λ) que passa pela amostra, I0 é a intensidade 

da luz com um comprimento de onda específico(λ) que passa pela água destilada, K é um fator 

de escala (geralmente 1 ou 100), λ é o comprimento de onda da luz monocromática equivalente 
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(medida em nanômetros)  e os limites padrão da integral são [380,780] e x̅(λ), y̅(λ), z̅(λ)  são 

funções de correspondência de cores 

 

 

Figura 3: Espectrômetro Thorlabs SPx-USB 

3.2.2.1 Verificação da cor no espaço CIE 1931 

Após a utilização do algoritmo do item 3.2.2, com os valores de X, Y e Z encontrados 

torna-se possível a verificação da cor na escala CIE 1931. Como o olho humano tem três tipos 

de células receptoras de cor, que são estimuladas em diferentes faixas de comprimento de onda , 

uma placa completa de todas as cores visíveis é, na verdade, uma figura tridimensional. Desta 

forma, o conceito de cor pode ser dividido em duas partes: brilho e cromaticidade. O parâmetro 

Y é uma medida de luminosidade ou brilho de uma cor. A cromaticidade de uma cor é então 

determinada através de dois parâmetros derivados x e y, dois dos três valores normalizados, 

com base nos três valores X, Y e Z. Dessa forma, utilizando o diagrama na figura 4 é possível 

definirmos a cor encontrada. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ojo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cromaticidad&action=edit&redlink=1
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Figura 4: Diagrama de cromaticidade do espaço de cores CIE1931 

Fonte: https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_de_color_CIE_1931 

 

 

3.2.3 Medições da coloração no espaço de cor RGB 

3.2.3.1 Amostras de corantes 

Após terem sido realizadas as medições do item 3.2.2, foi constatado que alguns 

corantes alimentícios estavam influenciando na investigação da cor, dessa forma, alguns foram 

descartados. Então, foram analisados somente os corantes amarelo, vermelho e marrom 

utilizados no item 3.1.1 e novas diluições foram realizadas para que pudessem ser analisados. 

3.2.3.2 Amostras de cervejas 

Foram compradas 4 cervejas comerciais dos tipos stout, dunkel, weissbier e pilsener, 

nessa ordem são ordenadas das com coloração mais escuras para as mais claras. Com o auxílio 

de um desgaseificador, todas essas cervejas tiveram devidamente seu gás eliminado e logo após 

em cada uma delas foram realizadas diversas diluições para que pudessem ser devidamente 

analisadas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_de_color_CIE_1931
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3.2.4 Montagem do equipamento 

Foi construído um equipamento próprio para realizar a medição proposta, dentro de uma 

caixa de MDF, que foi totalmente pintada de preto, foi montado todo o aparato para que o 

método fosse desenvolvido, foi criado um porta-cubeta de madeira vazado em duas 

extremidades opostas, uma para a fixação de um LED branco alimentado com uma corrente 

elétrica fornecida por uma fonte de tensão controlada, a outra para que a cubeta com a amostra 

pudesse ser fotografada pela câmera instalada na caixa, conforme podemos ver na figura 5. A 

câmera instalada foi a Canon modelo 700-D que por cabo USB foi controlada automaticamente 

pelo software EOS Utility, ela foi instalada na caixa e alinhada em relação ao orifício do porta-

cubeta e foi fixada com um parafuso, dispositivo de carga acoplada (CCD) da câmera possui 

resolução de 18 MP e a distância focal da lente varia de 15 a 58 mm.  

 

 

 

 

Figura 5: Aparato construído para o presente trabalho 
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3.2.5 Determinação da intensidade luminosa dos valores tristimulares RGB 

De acordo com as leis de Grassman (OHTA e ROBERTSON, 2005), a cor de um objeto 

pode ser descrita pelos valores tristimulares R, G e B, obtidos pelas equações 

 
 R =   ∫ P(λ) r(λ) ⅆλw        (9) 

G =   ∫ P(λ) g(λ) ⅆλw        (10) B =   ∫ P(λ) b(λ) ⅆλw        (11) 

 

Onde P(λ) é a potência ótica da luz de comprimento de onda λ, K é um fator de escala 

(geralmente 1 ou 100), w é o domínio de todo o espectro de comprimento de onda de luz visível 

e r(λ), g(λ), b(λ)  são funções de correspondência de cores 

 

Segundo Calado (2019) cada imagem obtida pelo equipamento da figura 5 é convertida 

numa matriz tridimensional, que contém os valores tristimulares da figura. As dimensões da 

matriz são M x N x 3, onde M e N correspondem ao número de linhas e colunas de pixels da 

figura, respectivamente, e a última coordenada corresponde a cada um dos três valores 

tristimulares R, G e B. A matriz é então decomposta em três matrizes bidimensionais, R, G e 

B, cada uma com 31 dimensões M x N x 1, que contém os valores R, G e B de cada pixel. 

Assim, o valor médio RGB da figura é estocado na matriz RGB, de dimensão M x N x 1, 

calculada pela equação: 

 𝑅𝐺𝐵 = (𝑅+𝐺+𝐵)3        (12) 

 
 
Onde 𝑅,𝐺, 𝐵  são as matrizes individuais com os valores R, G e B de cada pixel, 

respectivamente. 
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As coordenadas do centroide da matriz RGB são calculadas pelas equações 13 e 14. 
 
 𝑟𝑐 = 1𝑆𝑂𝑀𝐴(𝑅𝐺𝐵) ∑ ∑ (𝑅𝐺𝐵) (𝑟, 𝑐). 𝑟𝑁𝑐=1𝑀𝑟=1      (13) 

 

 𝑐𝑐 = 1𝑆𝑂𝑀𝐴(𝑅𝐺𝐵) ∑ ∑ (𝑅𝐺𝐵) (𝑟, 𝑐). 𝑐𝑁𝑐=1𝑀𝑟=1      (14) 

 
 

Onde rc e cc são as coordenadas do centroide, r e c são as coordenadas de cada elemento da 
matriz representando os pixels e 𝑆𝑂𝑀𝐴(𝑅𝐺𝐵) é a soma de todos os elementos da matriz 𝑅𝐺𝐵 

 
A partir do centroide, um círculo de tamanho determinado é definido e a média RGB da 

figura é calculada somando todos os valores dos pixels no interior do círculo e dividindo pelo 

número de pixels no mesmo. O valor do raio do círculo é definido de modo a evitar regiões 

escuras da imagem, visto que o valor RGB destas é próximo a zero. 

Todos os cálculos envolvendo processamento de imagens foram feitos utilizando o 

Scilab, um software gratuito e de código aberto (distribuído pela licença CECILL – compatível 

com GPL) desenvolvido pela Scilab Enterprises e Scilab Consortium –Digiteo (disponível em 

(http://www.scilab.org), associado à toolbox de processamento de imagens e vídeo IPCV. 
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3.2.6 Otimização dos parâmetros da câmera 

 

            Para que as análises das fotografias fossem feitas de forma eficiente, foram feitos alguns 

ajustes na configuração da câmera para melhor definição dos parâmetros para a realização do 

experimento. Foram ajustadas as seguintes configurações: sensibilidade do sensor, abertura do 

diafragma e tempo de exposição. 

A sensibilidade do sensor, também conhecida como ISO, demonstra que quanto menor 

o número, menor é essa sensibilidade. Dessa forma, é preciso muito mais luz para a fotografia 

ficar clara. Se o ISO é aumentado, a sensibilidade do sensor aumenta, também, e com menos 

luz é possível captar a cena desejada. 

Porém, existem consequências. Um ISO baixo capta pouca luz, porém quase não 

apresenta ruído e os contornos ficam mais nítidos. Já um ISO maior, apesar de permitir 

fotografar com pouca luz, gera um ruído perceptível e prejudica a nitidez dos detalhes, o que 

pode arruinar uma boa fotografia 

Diafragma é o sistema que controla a abertura por onde entra a luz que vai impressionar 

o filme das câmeras analógicas, ou o sensor das digitais, para produzir a imagem. Quando maior 

a abertura do diafragma, mais luz entra, e vice-versa. Daí as lentes dotadas de grandes aberturas 

serem denominadas "lentes luminosas". 

A velocidade do obturador, também chamada de tempo de exposição é exatamente o 

tempo que o obturador da câmera leva para abrir e fechar. Para perceber e entender bem este 

mecanismo é interessante ajustar a velocidade da câmera para alguns segundos, 4 ou 5, e 

verificar que todos os movimentos que passarem na frente da câmera durante este tempo 

serão captados por ela. 

Para melhor ajustar a configuração, como branco foi utilizada a cerveja pilsen com 

menor diluição, pois era a mais clara e foram feitas fotografias com diversas configurações para 

que fossem escolhidas as melhores. Primeiramente, optou-se por utilizar somente o ISO 100, 

visto que valores mais altos geram ruído que irão interferir no processamento de imagens. 

As configurações escolhidas para que pudessem ser feitas as fotos das demais cervejas, 

foram as que não apresentaram nenhuma saturação do CCD, para isso, nenhuma das fotografias 

poderia atingir o valor máximo de intensidade luminosa do vermelho, verde e amarelo em 

qualquer pixel, ou seja, 255. Após, foram escolhidas as configurações em que não houve a 

saturação da fotografia para que se fossem feitas as fotos das demais cervejas. 
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3.2.7 Ajuste de dados 

 

3.2.7.1 Modelo matemático utilizado para ajuste dos parâmetros EBC x CIE XYZ 

Os dados coletados pelo método do item 3.2.1 foram considerados verdadeiros e 

ajustados aos valores do CIE XYZ calculados pelo método do item 3.2.2 por meio de um 

ajuste polinomial de segunda ordem com critério de máxima verossimilhança utilizando o 

Scilab. Assim, o modelo é ajustado de modo a obedecer a equação 3.8. 

 

EBC = b1 + b2x +b3y + b4xy + b5x2 + b6y2     (15) 

 

onde b1, b2, b3, b4, b5 e b6, são os parâmetros a serem ajustados e x e y são os valores 

tristimulus CIE XYZ calculados pelo método do item 3.2.2. Para n experimentos sem 

réplicas, o mesmo problema pode ser escrito da seguinte maneira: 

 𝐸𝐵�̂� =X. �̂�       (16) 

 

onde 𝐸𝐵�̂�representa os valores estimados de EBC,�̂� os parâmetros estimados e X é a 

matriz de colocação dos n valores medidos de x e y, dados pela equação 17 e 18. 

 

 

X = [1 𝑥1 𝑦1⋮ ⋮ ⋮1 𝑥𝑛 𝑦𝑛 𝑥1𝑦1 𝑥12 𝑦12⋮ ⋮ ⋮𝑥𝑛𝑦𝑛 𝑥𝑛2 𝑦𝑛2]     (17) 

 

�̂� = 

[  
   
𝑏1𝑏2𝑏3𝑏4𝑏5𝑏6]  

         (18) 
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3.2.7.2 Modelo matemático utilizado para ajuste dos parâmetros EBC x RGB 

Foram feitos ajustes utilizando modelo linear pelo método dos mínimos quadrados, os 

dados foram analisados de duas formas, na primeira foram feitos os ajustes somente para as 

amostras de cervejas para cada uma das aberturas, e após, foram acrescentados os dados dos 

corantes para realizar novos ajustes. As aberturas do diafragma utilizadas foram as f/14, f/18, 

f/25 e f/32. O ajuste linear segue a equação 19. 

𝐸𝐵𝐶 = 𝛽0 + 𝛽1.𝑀é𝑑𝑖𝑎𝑅𝐺𝐵     (19) 

Onde EBC é a medida de cor na escala EBC, β0 é o coeficiente linear, β1 é o 

coeficiente angular e MédiaRGB é a intensidade da cor na escala RGB 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 RELAÇÃO ENTRE AS ESCALAS EBC E CIE 1931 

 

Os resultados referentes aos procedimentos relatados nos itens 3.2.1 e 3.2.2 são 

relatados nas tabelas 2 e 3, abaixo: 

 

Tabela 2: Dados das cervejas medidos pelas escalas EBC e CIE 1931 

Tipo da 
cerveja Diluição (ml de cerveja: ml de água destilada) EBC X Y 
Pilsen - 8 0,538 0,440 

Weissbier - 19 0,555 0,428 
Weissbier 1:2 8 0,533 0,440 

Indian Pale 
Ale 

- 23 0,561 0,424 

Dunkel 1:1 29 0,561 0,424 
Dunkel 1:2 24 0,555 0,428 
Dunkel 1:3 18 0,548 0,433 
Dunkel 1:8 8 0,534 0,439 
Stout 1:4 45 0,582 0,405 
Stout 1:5 37 0,574 0,413 
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Stout 1:25 8 0,538 0,438 
 

 

Tabela 3: Dados dos corantes medidos pelas escalas EBC e CIE 1931 

Cor do corante Diluição (μl de corante100 ml de água destilada) EBC X Y 
Amarelo  10 12 0,514 0,456 
Amarelo  20 17 0,512 0,461 
Amarelo  40 22 0,513 0,463 
Amarelo  60 33 0,515 0,464 
Amarelo  80 41 0,516 0,465 
Amarelo  100 48 0,517 0,464 
Laranja 20 17 0,576 0,406 
Laranja 40 24 0,577 0,402 
Laranja 60 30 0,586 0,394 
Laranja 80 36 0,595 0,388 
Laranja 100 42 0,600 0,383 
Laranja 120 44 0,605 0,378 
Marrom 20 7 0,507 0,450 
Marrom 40 10 0,511 0,449 
Marrom 60 13 0,519 0,446 
Marrom 80 16 0,523 0,443 
Marrom 100 20 0,530 0,440 
Marrom 120 27 0,538 0,435 
Marrom 140 30 0,541 0,433 
Marrom 160 27 0,551 0,429 
Marrom 180 35 0,562 0,421 
Marrom 200 36 0,563 0,420 
Marrom 220 39 0,569 0,414 
Marrom 240 46 0,568 0,413 
Marrom 260 52 0,570 0,411 
Marrom 280 54 0,569 0,409 
Verde 20 10 0,476 0,482 
Verde 40 13 0,463 0,496 
Verde 60 19 0,451 0,508 
Verde 80 24 0,438 0,520 
Verde 100 27 0,431 0,530 
Verde 120 33 0,399 0,555 
Verde 140 41 0,392 0,564 

Vermelho 20 6 0,578 0,399 
Vermelho 40 7 0,595 0,386 
Vermelho 60 11 0,607 0,377 
Vermelho 80 14 0,616 0,369 
Vermelho 100 16 0,624 0,364 
Vermelho 20 20 0,633 0,355 
Vermelho 140 24 0,636 0,353 
Vermelho 160 29 0,639 0,350 
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Vermelho 180 30 0,638 0,349 
Vermelho 200 35 0,640 0,347 
Vermelho 220 41 0,639 0,345 
Vermelho 240 44 0,639 0,343 
Vermelho 260 46 0,640 0,341 
Vermelho 280 46 0,635 0,343 

 

Na tabela 2 e na tabela 3 foram obtidos dados para correlacionar as escalas EBC e CIE 

1931. Abaixo, são apresentados os gráficos de correlação entre essas escalas. 

 

 

 

Figura 6: Diagrama de dispersão dos dados na escala EBC e tristimulus X das cervejas e corantes 
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Figura 7: Diagrama de dispersão dos dados na escala EBC e tristimulus Y das cervejas e corantes 

 

 

 

 

Figura 8: Diagrama de dispersão dos dados na escala EBC e tristimulus X das cervejas 
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Figura 9: Diagrama de dispersão dos dados na escala EBC e tristimulus Y das cervejas 

 

 

4.2 RELAÇÃO ENTRE AS ESCALAS EBC E RGB 

4.2.1 Otimização da configuração da câmera digital 

 

Conforme descrito no item 3.2.6, foram buscadas as melhores configurações da câmera 

para a realização dos experimentos. Foram analisadas 50 configurações iniciais para que fossem 

realizadas as capturas do branco. Uma delas apresentou saturação nas cores vermelha, verde e 

amarela, ou seja, atingiram o limite máximo de 255 de intensidade luminosa. A abertura f/10 

foi excluída e após análise dos dados tabela 4, foi convencionado o tempo de exposição 0,4s 

para ser utilizado, pois o mesmo, apresentou uma maior faixa de média RGB em relação aos 

outros.  
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Tabela 4: Medidas do branco em diferentes configurações da câmera 

Abertura do Diafragma (f) 
Tempo de 

exposição (s) 
Pixels R 
saturados 

Pixels G 
saturados 

Pixels  B 
saturados 

10 0,1 0 0 0 
10 0,125 0 0 0 
10 0,2 0 0 0 
10 0,25 0 0 0 
10 0,3 0 0 0 
10 0,4 0 0 0 
10 0,5 0 0 0 
10 0,6 0 0 0 
10 0,8 0 0 0 
10 1 5002 4863 4947 
14 0,1 0 0 0 
14 0,125 0 0 0 
14 0,2 0 0 0 
14 0,25 0 0 0 
14 0,3 0 0 0 
14 0,4 0 0 0 
14 0,5 0 0 0 
14 0,6 0 0 0 
14 0,8 0 0 0 
14 1 0 0 0 
18 0,1 0 0 0 
18 0,125 0 0 0 
18 0,2 0 0 0 
18 0,25 0 0 0 
18 0,3 0 0 0 
18 0,4 0 0 0 
18 0,5 0 0 0 
18 0,6 0 0 0 
18 0,8 0 0 0 
18 1 0 0 0 
25 0,1 0 0 0 

25 0,125 0 0 0 

25 0,2 0 0 0 

25 0,25 0 0 0 

25 0,3 0 0 0 

25 0,4 0 0 0 

25 0,5 0 0 0 

25 0,6 0 0 0 

25 0,8 0 0 0 
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25 1 0 0 0 

32 0,1 0 0 0 

32 0,125 0 0 0 

32 0,2 0 0 0 

32 0,25 0 0 0 

32 0,3 0 0 0 

32 0,4 0 0 0 

32 0,5 0 0 0 

32 0,6 0 0 0 

32 0,8 0 0 0 

32 1 0 0 0 

 

 

4.2.2 Resultados das medições dos corantes 

 

Com os resultados do item 3.2.1 e 3.2.3 foram criadas as tabelas abaixo.  

Tabela 5: Medidas dos corantes abertura do diafragma f/14 

Cor do 
corante 

Diluição (μl de corante/100 ml 
de água destilada) 

Abertura do Diafragma (f) 
Média 
RGB 

EBC 

Amarelo 10 14 231 14 
Marrom 100 14 209 16 
Marrom 160 14 188 32 
Marrom 200 14 148 43 

Vermelho 140 14 110 27 
Vermelho 200 14 93 36 

 

Tabela 6: Medidas dos corantes abertura do diafragma f/18 

Cor do 
corante 

Diluição (μl de corante/100 ml 
de água destilada) 

Abertura do Diafragma (f) Média RGB EBC 

Amarelo 10 18 214 14 
Marrom 100 18 177 16 
Marrom 160 18 150 32 
Marrom 200 18 108 43 

Vermelho 140 18 84 27 
Vermelho 200 18 72 36 
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Tabela 7: Medidas dos corantes abertura do diafragma f/25 

Cor do 
corante 

Diluição (μl de corante/100 
ml de água destilada) 

Abertura do Diafragma (f) Média RGB EBC 

Amarelo 10 25 174 14 
Marrom 100 25 126 16 
Marrom 160 25 98 32 
Marrom 200 25 69 43 

Vermelho 140 25 54 27 
Vermelho 200 25 46 36 

 

Tabela 8: Medidas dos corantes abertura do diafragma f/32 

Cor do 
corante 

Diluição (x μl de corante para 
100 ml de água destilada) 

Abertura do Diafragma 
(f) 

Média RGB EBC 

Amarelo 10 32 144 14 
Marrom 100 32 97 16 
Marrom 160 32 75 32 
Marrom 200 32 51 43 

Vermelho 140 32 41 27 
Vermelho 200 32 39 36 

 

 

4.2.3 Resultados das medições das cervejas 

 

Tabela 9: Medidas das cervejas abertura do diafragma f/14 

Tipo da 
cerveja 

Diluição (ml de cerveja: ml de água 
destilada) 

Abertura do 
Diafragma 

(f) 

Média 
RGB 

EBC 

Weissbier - 14 223 17 
Weissbier 1:1 14 230 7 
Weissbier 1:3 14 230 4 
Weissbier 1:5 14 225 2 
Weissbier 1:7 14 223 2 

Pilsen - 14 225 8 
Pilsen 1:1 14 233 4 
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Pilsen 1:2 14 233 2 
Pilsen 1:3 14 233 2 
Pilsen 1:4 14 236 2 
Dunkel 1:12 14 223 4 
Dunkel 1:15 14 229 3 
Dunkel 1:3 14 220 14 
Dunkel 1:6 14 224 8 
Dunkel 1:9 14 223 5 
Stout 1:10 14 195 20 
Stout 1:15 14 218 14 
Stout 1:20 14 221 9 
Stout 1:25 14 221 8 
Stout 1:5 14 212 36 

 

Tabela 10: Medidas das cervejas abertura do diafragma f/18 

Tipo da 
cerveja 

Diluição (ml de cerveja: ml de água 
destilada) 

Abertura do 
Diafragma 

(f) 

Média 
RGB 

EBC 

Weissbier - 18 195 17 
Weissbier 1:1 18 210 7 
Weissbier 1:3 18 210 4 
Weissbier 1:5 18 206 2 
Weissbier 1:7 18 200 2 

Pilsen - 18 207 8 
Pilsen 1:1 18 214 4 
Pilsen 1:2 18 216 2 
Pilsen 1:3 18 215 2 
Pilsen 1:4 18 217 2 
Dunkel 1:12 18 199 4 
Dunkel 1:15 18 209 3 
Dunkel 1:3 18 192 14 
Dunkel 1:6 18 197 8 
Dunkel 1:9 18 198 5 
Stout 1:10 18 158 20 
Stout 1:15 18 185 14 
Stout 1:20 18 194 9 
Stout 1:25 18 195 8 
Stout 1:5 18 178 36 
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Tabela 11: Medidas das cervejas abertura do diafragma f/25 

Tipo da 
cerveja 

Diluição (ml de cerveja: ml de água 
destilada) 

Abertura do 
Diafragma 

(f) 

Média 
RGB 

EBC 

Weissbier - 25 142 17 
Weissbier 1:1 25 164 7 
Weissbier 1:3 25 165 4 
Weissbier 1:5 25 163 2 
Weissbier 1:7 25 151 2 

Pilsen - 25 164 8 
Pilsen 1:1 25 173 4 
Pilsen 1:2 25 176 2 
Pilsen 1:3 25 174 2 
Pilsen 1:4 25 174 2 
Dunkel 1:12 25 150 4 
Dunkel 1:15 25 163 3 
Dunkel 1:3 25 141 14 
Dunkel 1:6 25 146 8 
Dunkel 1:9 25 147 5 
Stout 1:10 25 107 20 
Stout 1:15 25 133 14 
Stout 1:20 25 143 9 
Stout 1:25 25 145 8 
Stout 1:5 25 126 36 

 

Tabela 12: Medidas das cervejas abertura do diafragma f/32 

Tipo da 
cerveja 

Diluição (ml de cerveja: ml de água 
destilada) 

Abertura do 
Diafragma 

(f) 

Média 
RGB 

EBC 

Weissbier - 32 112 17 
Weissbier 1:1 32 133 7 
Weissbier 1:3 32 135 4 
Weissbier 1:5 32 131 2 
Weissbier 1:7 32 122 2 

Pilsen - 32 132 8 
Pilsen 1:1 32 140 4 
Pilsen 1:2 32 147 2 
Pilsen 1:3 32 142 2 
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Pilsen 1:4 32 142 2 
Dunkel 1:12 32 119 4 
Dunkel 1:15 32 131 3 
Dunkel 1:3 32 109 14 
Dunkel 1:6 32 114 8 
Dunkel 1:9 32 116 5 
Stout 1:10 32 81 20 
Stout 1:15 32 101 14 
Stout 1:20 32 113 9 
Stout 1:25 32 114 8 
Stout 1:5 32 97 36 

 

 

  Figura 10: Diagrama de dispersão de todas medições de cervejas e corantes 
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4.3 Resultados das amostras de cervejas 

 

Tabela 13: Resultados dos β0, β1 e S2y das amostras de cervejas 

Abertura do Diafragma (f) β0 β1 S2y 

14 8,550 -0,659 64,000 
18 8,550 -0,446 60,976 
25 8,550 -0,357 55,140 
32 8,550 -0,374 53,397 

S2y – Variância fundamental do modelo 

 

Figura 11 – Curva de calibração das amostras de cervejas na f/14 
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Figura 12 – Curva de calibração das amostras de cervejas na f/18 

 

Figura 13 – Curva de calibração das amostras de cervejas na f/25 
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Figura 14 – Curva de calibração das amostras de cervejas na f/32 

 

Figura 15 – Elipse de confiança dos parâmetros das cervejas na f/14 
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Figura 16 – Elipse de confiança dos parâmetros das cervejas na f/18 

 

Figura 17 – Elipse de confiança dos parâmetros das cervejas na f/25 
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Figura 18 – Elipse de confiança dos parâmetros das cervejas na f/32 

4.4 Resultados das amostras de cervejas e corantes 

 

Tabela 14: Resultados dos β0, β1, S2y das amostras de cervejas e corantes 

Abertura do Diafragma (f) β0 β1 S2y 

14 13,038 -0,254 56,256 
18 13,038 -0,255 53,409 
25 13,038 -0,286 51,147 
32 13,038 -0,339 54,122 

S2y – Variância fundamental do modelo 
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Figura 19 – Curva de calibração das amostras de cervejas e corantes na f/14 

 

Figura 20 – Curva de calibração das amostras de cervejas e corantes na f/18 
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Figura 21 – Curva de calibração das amostras de cervejas e corantes na f/25 

 

Figura 22 – Curva de calibração das amostras de cervejas e corantes na f/32 

0

10

20

30

40

50

60

40 60 80 100 120 140 160 180

c

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

50 70 90 110 130 150

Média RGB 

E
B

C
 

Média RGB 

E
B

C
 



47 

 

 

Figura 23 – Elipse de confiança dos parâmetros das cervejas e corantes na f/14 

 

Figura 24 – Elipse de confiança dos parâmetros das cervejas e corantes na f/18 
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Figura 25 – Elipse de confiança dos parâmetros das cervejas e corantes na f/25 

 

Figura 26 – Elipse de confiança dos parâmetros das cervejas e corantes na f/32 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Após o tratamento dos dados obtidos, foi observado que a proposta de 

metodologia do item 3.2.2 junto com a do item 3.2.1 não alcançou o principal objetivo, 

no caso da realização da medição das amostras das cervejas comerciais, quando foi 

correlacionada a escala EBC com a CIE 1931, o resultado encontrado se aproximou 

do esperado. Porém, quando foram colocados juntos com as medições de todas as 

amostras de corantes, os dados obtidos ficaram bastante dispersos, dessa forma não foi 

possível fazer uma correlação entre os mesmos. 

Um dos motivos para o insucesso dessa metodologia, pode ter sido a formulação 

dos corantes alimentícios que interferiram diretamente na medição da coloração. Os 

espectros apresentaram resultados condizentes com a realidade visual da cor, porém a 

escala EBC se mostrou ineficiente para classificar todas as cores no espectro do 

visível, mostrando assim, sua limitação na análise de cores. 

Já a metodologia feita com o aparato de baixo custo, construído no laboratório, 

mostrou-se eficiente, as amostras analisadas tiveram resultados compatíveis com o 

esperado. Além das amostras de cervejas, as amostras com corantes foram analisadas 

com a metodologia do item 3.2.3 e devidamente correlacionadas com a escala EBC. A 

abertura do diafragma f/25, com o tempo de exposição de 0,4 s e ISO 100 mostrou-se 

mais eficaz do que as outras, os dados analisados nela resultaram em uma variância 

fundamental do modelo ajustado de 51,147, mostrando dessa forma a real 

possibilidade em realizar a medição da coloração da cerveja com o equipamento de 

baixo custo idealizado e em uma região mais abrangente no espectro visível. 

O resultado encontrado, mesmo sendo satisfatório pode ser melhorado, uma 

maior varredura pode ser feita coma as configurações da câmera para procurar 

melhores configurações para realizarem melhores fotografias, além disso, as 

fotografias podem ser feitas em equipamentos mais precisos, dessa forma, também 

poderão gerar melhores resultados. 
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