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CIÊNCIAS 

DECOMPOSIÇÃO DA LUZ 

Você já viu um arco-íris? Em caso afirmativo quais cores você observou? 

O  que você acha que é preciso para um arco-íris se formar ? 

 Mas afinal , qual a relação entre  a formação do arco-íris  e a luz? 

tem tudo haver! O arco-íris é um fenômeno associado a luz. 

             Ao longo da história, foram realizados vários estudos sobre a luz e as cores.              

como o físico inglês  Isaac Newton (1642-1727), realizado em 1672. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sim Newton percebeu que a luz branca é composta de outras cores: Vermelho, 

alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. A  decomposição da luz pode ocorrer 

naturalmente no ambiente , formando , por exemplo o arco-iris. 

 Para ajudar nos estudos assista ao vídeo  

          Kika de onde vem o arco íris 

      http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/recursos/1306/de_onde_vem_o_arco-íris.wmv 
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Você pode verificar que a luz branca emitida pelo sol foi quebrada pela  

água, se decompondo em pedaços, e seus pedaços formaram  cores diversas, como 

acontece no arco-íris da mesma forma como foi visto no disco do vídeo da kika. A cor 

branca é a união das cores.  

 Agora vamos realizar uma experiência para que você possa compreender como 

a luz pode ser decomposta em suas diversas cores, afirmando que a luz do sol  

é branca e que a cor branca é uma mistura de 7 cores.(vermelho, laranja,  

violeta, verde, azul, amarelo e anil). 

Materiais. 

1- copo com água; 

1-Espelho que caiba dentro do copo; 

1 -folha de papel branca. 

 

 Pegue o copo coloque água faltando 2 dedos para encher, coloque o 

espelho dentro do copo 

com água e vire-o de frente para o sol de forma que a luz seja refletida na 

folha branca. 

Observação  

a) O que aconteceu com a luz do sol na folha branca? 
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