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CIÊNCIAS – AULA 6 
 
Unidade Temática: Matéria e Energia. 

Objetos do Conhecimento: Efeitos da luz nos materiais. 

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 

Decomposição da luz branca 
 

Nos dias de chuva, costumamos ver um fenômeno físico bastante interessante, chamado de 

arco-íris, que é formado por várias cores. Esse fenômeno é basicamente explicado pela refração. 

A luz branca seja ela proveniente do Sol ou de uma lâmpada incandescente, quando muda 

de um meio de propagação para outro, sofre refração, isto é, sofre mudança na velocidade de 

propagação. Essa mudança de meio de propagação faz com que a luz branca se decomponha em 

infinitos raios de luzes monocromáticas, conhecidas como as sete cores do arco-íris. Esse processo 

físico constitui, portanto, a decomposição da luz branca. 

Embora saibamos que a luz branca é composta por uma infinidade de cores, tais cores de 

luz não têm o mesmo comportamento quando mudam de um meio de propagação para outro. A luz 

que mais se aproxima da normal é a violeta; em seguida, são as cores anil, azul, verde, amarela, 

alaranjada e vermelha. As cores que formam a luz branca são chamadas de espectros da luz. 
Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/decomposicao-luz-branca.htm | Acesso em 15/01/2021 

 

Que tal fazermos uma experiência? 
 

Vamos fazer nosso próprio arco-íris 
O que vamos precisar: 

● Uma folha de papel em branco 

● Um copo com água 
● Uma lanterna  

Mão na massa! 

1. Coloque o papel em frente ao copo com água; 

2. Coloque a lanterna ao lado do copo e acenda. 

O melhor resultado é obtido refletindo a luz do Sol em um local menos iluminado, como por exemplo, 

uma parede clara à sombra ou uma cartolina não iluminada diretamente pela luz solar. Contudo, se 

isso não for possível, pode seguir o experimento da forma como está explicitado. 
Fonte: https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/3ano/ciencias/as-cores-e-a-luz-branca/2191 | Acesso em 15/01/2021 


