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Figura 1: Exemplo material
transparente, translúcido e
opaco.

VOCÊ SABIA QUE...

Do ponto de vista da óptica existem três tipos
de material: transparente, translúcido e opaco.
Mas CUIDADO, pois suas definições não são exata-
mente as mesmas que estamos habituados no dia a
dia. Os meios transparentes permitem totalmente
a passagem de luz sem obstruir e desviar seu ca-
minho, ou seja, não há atenuação nem distorção.
Enquanto o meio translúcidos são permeáveis a
luz, mas que descreve trajetórias irregulares. Já os
meios opacos não permitem a passagem de luz, ou
seja ela morres antes de sair do material

MATERIAIS

Transparente: meios que permitem totalmente a
passagem de luz sem obstruir e desviar seu cami-
nho, ou seja, não há atenuação nem distorção (fi-
gura 2). O único meio que de fato pode ser consi-
derado transparente é o vácuo, uma vez que qual-
quer outro material absorve e reflete frequências ca-
racterísticas. Há alguns exemplos de materiais quase
transparente como camadas finas de água e vidro.

Figura 2: Meio transparente.

Figura 3: Meio translúcido.

Translúcidos: meios permeáveis a luz, mas que des-
creve trajetórias irregulares. Dessa forma, há disper-
são e atenuação e um observador como da figura 3
vê uma imagem distorcida. Os materiais dielétricos
de forma geral são translúcidos, de forma menos ou
mais intensa, mas alguns outros exemplos seriam:
vidro fosco, papel manteiga, papel. Usualmente as
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pessoas confundem o conceito de translúcido com
transparente, achando que se trata mesma coisa.

Opacos: meios que não permitem a passagem de
luz, ou seja ela morres antes de sair do material,
sendo parte refletida parte absorvida (se transforma
em energia térmica). Um observador como da figura
4 não veria absolutamente nada, pois toda a luz te-
ria se dissipado antes de chegar aos seus olhos, tanto
por reflexão como por absorção. Exemplos dessas
materiais são: madeira, papelão, metais, plásticos
escuros. Novamente, o conceito de opaco também é
confundido, mas dessa vez com o de material trans-
lúcido.

Figura 4: Meio opaco.

TEORIA

A base teórica tem por objetivo analisar a carac-
terística dos meios materiais quanto a sua absorção
e reflexão de luz e como isso se traduz em materiais
transparentes, translúcidos e opacos através do grau
de condutividade elétrica.

A luz transmitida para o interior de materi-
ais translúcidos sofre uma "queda"na velocidade, e,
como consequência, é “inclinada” a partir da inter-
face do material. Esse fenômeno é conhecido como
refração.

Figura 5: Ilustrando absroção, reflexão,
transmissão e refração da luz.

Materiais não metálicos podem ser opacos ou
translúcidos à luz visível. Caso forem translúcidos,
poderão ter um cor definida. Dessa forma, a ab-
sorção ocorre quando um corpo escuro, iluminado
por alguma fonte, absorve todas as cores e reflete
a luz de sua própria cor. A capacidade de propaga-
ção de luz por um material e de reflexão em sua in-
terface depende diretamente de sua condutividade
elétrica. Quando maior for a condutividade, maior
a parcela da luz que será refletida e também absor-
vida pelo material. Assim, meios opacos tendem a
ter alta condutividade elétrica, impedindo a passa-
gem da luz por completo. Meios transparentes são
o oposto, possuem condutividade baixa o suficiente
para praticamente toda a luz passar pelo meio sem
sofrer grandes alterações. Já os meios translúcidos
são intermediários, tendo condutividades grandes o
suficientes para causar distorções, mas não para bar-
rar a passagem da luz por completo.

A capacidade de penetração da luz é o que dife-
rencia os materiais um dos outros. Esse fator é me-
nor para materiais translúcidos do que para materi-
ais transparentes, enquanto é quase zero para obje-
tos opacos. Quanto menor a capacidade de absorção
de luz, mais bem definida é a sombra do material.
Um exemplo disso pode ser uma árvore perto de um
poste de luz.

Figura 6: Penetraçao da luz.
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