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Tipos de luz

 A luz pode ser classificada como
monocromática ou policromática.

 Chama-se luz monocromática aquela
composta de apenas uma cor, como
por exemplo a luz amarela, luz azul,
luz verde, luz vermelhae outras.

 Chama-se luz policromática aquela
composta por uma combinação de
duas ou mais cores monocromáticas,
como por exemplo a luz branca
emitida pelo sol ou por lâmpadas
comuns.



Cor de um objeto 
 A luz branca é, na verdade, uma

mistura de algumas cores básicas.

 Se incidirmos luz branca sobre um
objeto opaco, parte da luz é
absorvida e outra parte será
refletida.

 A quantidade de energia que o
corpo vai absorver ou refletir
depende basicamente de dois
fatores:

✓ a frequência da luz .

✓ o tipo de material de que é feito o 
corpo.

 Ao incidir a luz branca sobre
um objeto opaco pode-se
afirmar que este objeto absorve
uma parte dessa luz e reflete
outra. De tal forma que, a cor
do objeto corresponde a cor
da luz refletida por ele.

 Exemplo:



Cor de um objeto 
 Ao incidir a luz branca sobre um

objeto, ele absorve parte da luz e

reflete outra. A cor do objeto é a cor

da luz refletida por ele. VEJA:

A. OBJETO BRANCO

• O objeto branco é aquele que
reflete todas as cores.

B. OBJETO VERDE

• O objeto verde é aquele
que absorve todas as cores

exceto o verde.

• Reflete a cor verde.



Cor de um objeto 

C. OBJETO AMARELO

• O objeto amarelo é aquele
que absorve todas as cores
exceto o amarelo.

• Reflete a cor amarela.

D. OBJETO PRETO

• O objeto preto é aquele que
absorve todas as cores.

• Não reflete cor (ausência de
cor).



Cor de um objeto 

O que acontece se um

objeto for iluminado por
uma luz

monocromática?

• Sabemos que o objeto

reflete a luz da sua
própria cor. Logo;

Exemplo:



Filtro de cor
FILTRO DE COR:

▪ O filtro de cor é um dispositivo
que permite a passagem ou
a transmissão apenas da cor

correspondente ao filtro.

▪ Dessa forma, se um filtro é da
cor verde, ele transmitirá
apenas a luz de cor verde. Se

o filtro é da cor vermelha, ele
transmitirá apenas a luz da

cor vermelha.

 Veja:



Filtro de cor
 Exemplo:



Conclusão
 A luz pode ser classificada como

monocromática (luz azul, luz verde,
luz vermelha...) ou policromática (luz
branca).

 Se incidirmos luz branca sobre um
objeto opaco, parte da luz é
absorvida e outra parte será
refletida. Assim, a cor do objeto
corresponde a cor da luz refletida
por ele.

 Branco x Preto:

Filtro de cor:

O filtro de cor é um dispositivo

que permite a passagem ou a
transmissão apenas da cor

correspondente ao filtro.


