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FOLHA 02

Após esta aula, nenhuma lista será liberada.

EXERCÍCIOS

1. Analise as a�rmativas a seguir:
( ) A luz se comporta como uma onda com campos elétricos e
magnéticos variáveis no espaço e no tempo.
( ) As lâmpadas desta sala de aula são fontes primárias.
( ) A tela de celulares são fontes primárias de luz.
( ) Telas de leitores de livros, como o Kindle, que funcionam
com e-Ink, são fontes secundárias de luz.
( ) A tela do projetor de slide da sala de aula, quando o quadro
Guernica de Pablo Picasso é apresentado, atua como uma fonte
secundária e policromática de luz.

Figura 1: Guernica (quadro em tons de cinza)

2. Associe os pincéis de luz da coluna da esquerda com o
correspondente da direita:

cilíndrica Situação cotidiana em que um pincel de
luz pode queimar um pedaço de papel

cônico divergente Luz proveniente de um satélite arti�cial

cônico convergente Parcela de luz emitida por um palito de
fósforo aceso.

3. Classi�que os materiais abaixo com relação à sua propri-
edade ótica (transparente, translúcido ou opaco):
a)pequena camada de água pura em repouso

b) folha de papel alumínio

c) vidro canelado, usado em banheiros para diminuir a visi-
bilidade interna

FENÔMENOS ÓTICOS

Na folha anterior vimos os três fenômenos óticos que vamos es-
tudar: re�exão; refração; e absorção. Vejamos exemplos de
cada:

REFLEXÃO REGULAR

REFLEXÃO DIFUSA

REFRAÇÃO REGULAR

REFRAÇÃO DIFUSA

ABSORÇÃO
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OS FENÔMENOS OCORREM JUNTOS

EXERCÍCIO:

4. Quanto à luz proveniente do Sol, que atravessa o ar da
atmosfera terrestre e incide sobre o vidro da janela de uma casa,
podemos a�rmar que:
a) como o vidro é transparente, toda a radiação incidente atra-
vessa o vidro, penetrando na casa.
b) uma parte da radiação incidente atravessa o vidro e outra
parte é re�etida, voltando ao ar da atmosfera.
c) uma parte da radiação incidente atravessa o vidro, e a outra
é refratada.
d) uma parte da radiação incidente atravessa o vidro, uma parte
é re�etida e uma terceira parte é absorvida pelo vidro, ocasio-
nando o aumento de sua temperatura.

LUZ E SENSAÇÃO LUMINOSA

Sabemos que só podemos observar um objeto quando chega lhes
chega luz ou quando emitem luz própria (você não consegue ler
este material se você estiver vendo a versão impressa a menos
que o ambiente em que se encontra seja iluminado, pois o pa-
pel não possui luz própria, porém você pode ver este material
em versão digital se observá-lo através de seu celular / tablet
/ computador, pois estes emitem luz própria � com exceção de
telas e-Ink).
A luz de objetos que observamos são emitidas ou re�etidas di-
retamente para nossos olhos, porém se taparmos nossos olhos
com as mãos não veremos mais este objeto, porém ele continua
emitindo ou re�etindo luz (consegue imaginar um experimento
que prove isso?).
A luz chega ao nosso olho e o nervo ótico, conectado à retina
(onde a imagem �nal é formada), produz um sinal elétrico que
nosso cérebro identi�ca como sendo luz. É interessante saber
que sinais elétricos semelhantes podem ser produzidos através
de uma pancada... Quem nunca viu �estrelinhas� ao bater a
cabeça?
Assim podemos concluir que:

• a luz é um fenômeno físico que ocorre fora de nosso corpo
e é independente de nossa existência;

• a sensação luminosa é um fenômeno �siológico que ocorre
dentro de nosso corpo e que dependem de órgão como o
olho, o cérebro e o nervo ótico.

Com isso podemos concluir que o que vemos ou não vemos não
é exatamente a realidade. Por exemplo, existem situações em
que não vemos se uma porta de vidro está aberta ou fechada

e por essa razão elas são muitas vezes sinalizadas com faixas
coloridas (geralmente amarelas). Outro exemplo é o video do
mago da física(3) que mostra a capacidade de certos objetos se
tornarem invisíveis a nossos olhos.

MISTURANDO CORES

Já vimos que a cor branca é na verdade a mistura de todas
as cores (uma in�nidade de cores) que costumamos dividir em
apenas sete:

Vermelho; Alaranjado; Amarelo; Verde ; Azul; Anil; Violeta

A cor com que vemos um corpo pode ser explicada pela luz que
ele re�ete e atinge nossos olhos. Assim, por exemplo, a folha
da grama é verde porque a principal frequência da luz que ela
absorve é a correspondente à cor vermelha (talvez você já tenha
visto em biologia que a luz vermelha é mais importante para
a fotossíntese que a verde). Para entender melhor devemos es-
tudar o disco cromático e lembrarmos um pouquinho das aulas
de educação artística que muitos adoravam e outros odiavam.
Observe o disco cromático na �gura 2. Na aula, devemos agora
fazer uso do data show, mas se estiver em casa, recomendo que
baixe este material e sua área no site do Elite ou no meu site(4).

Figura 2: Disco Cromático

Na �gura 3 está apresentada a forma com que se compõem co-
res usando combinações de tintas. É assim que a impressora
funciona!
As cores usadas pela impressora são: magenta, ciano e ama-
relo que também são conhecidas como cores primárias. Usando
quantidades iguais de tintas e misturando estas três duas a duas
podemos produzir as chamadas cores secundárias para pigmen-
tos, de acordo com o explicado em sala.

Mas estamos misturando tintas, certo? Uma tinta de determi-
nada cor absorve a cor complementar no disco cromático. Que
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Figura 3: Composição de Cores

cor obteríamos se misturarmos todas as cores em igual propor-
ção? A resposta é preto pois todas as cores seriam absorvidas!
Mas não acabamos de ver que a cor branca é a mistura de todas
as cores? Pois é, mas isso é válido para �mistura de luz�, não
de tinta. Vejamos agora o que acontece se misturarmos luz...
Um video que ilustra isso é outro video do mago da física(5).

Assim sendo, lembre-se de que as cores primárias para a mis-
tura de tintas são as cores usadas em impressoras enquanto que
as cores primárias para a mistura de luzes são as cores padrões
de monitores, tvs, celulares e similares. As cores primárias de
emissão são: vermelho, verde e azul (lembre-se da sigla em
inglês: RGB ou red, green e blue.
Quando falamos que um objeto é verde, então é necessário que
ele absorva pelo menos a sua cor complementar no disco cro-
mático, que é o vermelho. Entretanto, se este corpo absorver
absolutamente todas as cores, exceto o verde, então ele tam-
bém apresentará uma coloração verde quando iluminado por
luz branca (ou verde). Dizemos que este corpo é constituído de
pigmentos puros ou que ele possui cores puras. Para esse
caso, podemos criar os seguintes esquemas:

CORPO BRANCO ILUMINADO POR LUZ BRANCA

CORPO NEGRO ILUMINADO POR LUZ BRANCA

CORPO VERDE ILUMINADO POR LUZ BRANCA

CORPO BRANCO ILUMINADO POR LUZ VERDE

CORPO NEGRO ILUMINADO POR LUZ VERDE

CORPO VERDE ILUMINADO POR LUZ VERDE

CORPO VERDE ILUMINADO POR LUZ AZUL
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PARA SABER MAIS, MUITO MAIS!!!

Material usado na produção deste material didático e conteúdo
complementar, sugerido além do livro texto usual.

1. LUMBRERAS, Una Visión Analítica Del Movimiento,
Volumen III, Capítulo II

2. RAMALHO, NICOLAU & TOLEDO, Os Fundamentos
da Física, Volume 2, Capítulo 10

3. https://www.youtube.com/watch?v=aJOQRhCT02I

4. http://estudeadistancia.professordanilo.com/?p=601

5. https://www.youtube.com/watch?v=0DaXxKzQHP0
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