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1. Descrição 

O conjunto de aparelhos serve para a 
demonstração das misturas de cores por 
soma e por subtração com um projetor de luz 
natural. 

Ele consiste numa placa base com três 
suportes para espelho e lente, a qual é 
apoiada na superfície de projeção do projetor 
de luz natural. Dependendo da distância e 
projeção, três círculos de superfície ampla de 

30 a 80 cm de diâmetro são projetados sobre 
a parede de projeção. Girando o suporte e os 
espelhos, eles podem ser projetados 
separadamente ou de forma parcialmente 
superposta.  

 

2. Fornecimento 

Placa de projeção com 3 suportes para 
espelhos e lentes 
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6 filtros cromáticos, vermelho, verde, azul, 
magenta, amarelo e cian 

3. Dados técnicos 

Dimensões:  130 mm x 190 mm x 
250 mm 

Massa: 0,570 kg 

Filtro cromático: 120 mm x 50 mm 

 

4. Teoria 

A mistura de cores por soma é também 
chamada de mistura de cores luz. Cada cor 
de luz abrange uma parte do espectro visível. 
Através da mistura, as faixas espectrais são 
adicionados. A cor resultante é por isso 
sempre mais clara do que cada cor de 
origem. Todas as cores somadas resultam no 
branco. 

A mistura de cores por subtração também é 
chamada de mistura de cor pigmento. 
Longitudes de onda do espectro visível 
isoladas, ou seja, cores, são filtradas a partir 
do espectro visível, portanto, subtraídas. 
Cada cor adicionada na mistura absorve mais 
uma parte do espectro visível. As cores 
resultantes são assim sempre mais escuras 
que as cores de origem. A soma de todas as 
cores resulta no preto. 

 

5. Utilização 

É aconselhável realizar as experiências num 
quarto obscurecido. 

• Apoiar a placa base sobre um projetor de 
luz natural. 

5.1 Mistura de cores por soma 

• Colocar os filtros cromáticos vermelho, 
verde e azul no suporte.  

• Focalizar as bordas dos filtros com 
precisão. 

• Girar os suportes de modo que as 
projeções se superponham. 

• Se uma projeção só com duas cores é 
desejada, deve-se tampar o orifício de 
passagem de luz do meio, por exemplo, 
com um pedaço de papelão. 

 
Cor do filtro Cor 

resultante 

Vermelho Azul  Magenta 

 Azul Verde Cian 

Vermelho  Verde Amarelo 

Vermelho Azul Verde Branco 

 
5.2 Mistura de cores por subtração 

• Colocar os filtros cromáticos magenta, 
amarelo e cian diretamente na superfície 
de projeção do projetor de luz natural.  

 
Cor do filtro Cor 

resultante 

Magenta Amarelo  Vermelho 

 Amarelo Cian Verde 

Magenta  Cian Azul 

Magenta Amarelo Cian Preto 

 


