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INTRODUÇÃO 

A disciplina F709 proporcionou a interação dos graduandos de Licenciatura 
em Física juntamente com os alunos do Ensino Médio de alguns colégios da 
região de Campinas no intuito de propiciar ao aluno da graduação alguma 
experiência no ponto “lecionar” e, além disso, foram desenvolvidas 
atividades extras - aula com o professor Dr. José Joaquim Lunazzi. 
Ao iniciar o semestre, os alunos foram divididos em três grandes grupos: 
 
· Grupo Planetário 
· Grupo Experimentação nas Escolas 
· Grupo Exposição de Holografias 
 
Nesta etapa fui designado a trabalhar com o grupo de Exposição de 
Holografias atuando como Monitor e até Palestrante nas atividades que 
relatarei a seguir. 
 

 

GRUPO DE EXPOSIÇÃO DE HOLOGRAFIAS 
 

ATIVIDADES: 

*Dia 09/04/2010 (Sesi 389 – Valinhos-SP – Módulo I) 

*Dia 23/04/2010 (Planetário  

*Dia 14/05/2010 (Sesi 389 – Valinhos-SP - Módulo II) 

*Dia 28/05/2010 (Módulo I – Palestrantes = Anderson e Amaury) 

E.E. Padre Jose dos Santos – Campinas-SP 

* Dia 11/06/2010 ( Modulo I - Palestrantes = Guilherme e o Lucas) 

EE Prof. Antônio de Pádua Prado R. Seraphin Gilberto Candello – Indaiatuba-SP 

 

 

Módulo I = Formação de imagens.  
Recebemos os alunos dos colégios mencionados acima em uma sala 
da Faculdade de Educação. Ao chegarem, os alunos viram uma 
holografia do ex-jogador de basquete Michael Jordan colocada logo 
na entrada.  
 



 
*Figura 1 = holografia Michael Jordan 

 
Após todos se acomodarem, o palestrante inicia a discussão sobre 
formação de imagens e algumas perguntas foram lançadas ao 
público, como: 
 
Pra vocês, o que é uma imagem? Como é formada uma imagem? Quando 
falamos em imagens, qual é a primeira idéia que vocês têm? 
 
E várias repostas foram encontradas: 
 
- Imagem é uma fotografia... 
- Foto... 
- Várias cores juntas de forma definida... 
- Desenho... 
- Espelho... 
- É formada através da reflexão... 
 
 
A palestra incluiu uma análise de quatro fenômenos ópticos relacionados à 
formação de imagens citados abaixo: 
 
*Absorção - Foram apresentadas imagens de uma mão e também raios x 
de um corpo. Foi passado também vídeo de um teatro de sombras feito com 
as mãos. 
 
*Reflexão – Foram apresentadas imagens formadas por espelhos planos e 
esféricos visando uma análise histórica das primeiras civilizações da 
América que utilizavam estes artefatos (Olmecas e os Cupisniques).  
 
*Refração – Foram apresentadas imagens formadas pelo desvio da luz e 
nesse momento realizamos um experimento onde mostramos a imagem  
formada a partir de uma lente convergente muito grande feita com glicerina 
e vidro.  

 

 

 

*Figuras 2 e 3 = experimento de refração 
 



 
*Difração – Foram apresentadas imagens que visavam definir as 
diferenças entre difração e refração. Introduzindo assim, conceitos básicos 
que definem uma Holografia. 
 
Após a palestra, os alunos foram divididos em grupos, onde cada grupo 
possuía pelo menos um Monitor, para serem demonstrados os experimentos 
de física discutidos na apresentação, conhecer o experimento La Nube e ver 
as holografias no Laboratório de óptica do professor Lunazzi.  
 
Experimentos apresentados pelos monitores: 
- Sub-módulo de Reflexão: 

• Pedras polidas, vidros e espelhos; 
• Imagem convergente (“real”) com 360º de visão. 
• Raios refletidos por espelhos planos; 
• Espelho côncavo de vidro; 
• Espelho côncavo de um lado e convexo do outro; 

 
- Sub-módulo de Refração 

• Lâmina Quebra Cara; 
• Focalização de dois pontos luminosos com lente. 
• Efeito de lente cilíndrica em garrafa de vinho; 
• Refração com lâmpada de fendas a placa de vidro; 
• Prisma de ângulo variável; 
 

Abaixo estão algumas fotos dos experimentos realizados: 
 

  
 

*Figuras 4 e 5 = formação de imagens em espelhos convexos e côncavos. 
 



 
 

*Figuras 6 e 7 = fenômeno da Reflexão. 
 
 

 
 

*Figura 8 = Professor Lunazzi demonstrando a imagem ampliada de uma 
aluna através de um espelho côncavo. 

 
 

 
 

*Figuras 9 e 10 = face convexa e côncava de uma bandeja. 
 



 
 

*Figura 11 = índice de reflexão de alguns materiais. 
 

 
 
 
 

 
 

*Figura 12 = desvio do raio de luz através de uma lente convergente. 
 
 
 
 

 
 

*Figura 13 = experimento LA NUBE. 
 
 



 

 

*Figura 14 = Holografia do rosto de um menino. 
 

 

 

ATIVIDADE EXTRA-AULA 

(Desenvolvida no período de Exame) 

 

Melhorias no experimento que utiliza uma lente convergente de glicerina e 
vidro juntamente com um laser verde para demonstrar formação de 
imagens a partir de lentes. 

Objetivos:  

1. Substituir peças móveis do experimento por peças fixas no intuito de 
manter todo material utilizado nas demonstrações junto ao 
experimento, evitando assim, perdas ou danos nos componentes. 

2. Melhorar a qualidade visual do experimento. 

3. Instalar um Temporizador junto à régua de distribuição de energia 
elétrica com a finalidade de controlar o tempo de uso dos 
equipamentos (motor e laser) aumentando assim, o tempo de vida 
desses equipamentos. 

 

Etapas: 

1ª etapa: Instalação do Temporizador. 

A instalação do temporizador e fixação do mesmo junto ao experimento 
foram as atividades onde encontrei as maiores dificuldades. Primeiramente 
quando instalei o Temporizador e liguei-o na tomada, o conjunto todo 
funcionava normalmente, o que não era de se esperar. Instalamos outro, 



acreditando que o problema estava no equipamento e acabou acontecendo 
a mesma coisa. Consegui resolver o problema quando obtive a ajuda do 
Técnico do laboratório de Óptica, “LAU”, o mesmo me alertou pelo fato de 
que era necessário aguardar um período de funcionamento para depois ter 
o temporizador pronto para funcionar. 

Abaixo estão as fotos do temporizador e da régua de distribuição de energia 
elétrica já instalados. 

 

Figura 15 = Temporizador 

 

Figura 16 = Temporizador acionando a régua 

 

2ª etapa: Substituição da base do Motor – Espelho. 

A base do motor, antes feita de madeira, com ajuste regulável através de 
um parafuso foi substituída por uma de alumínio. Essa substituição visava à 
fixação da base e do motor no conjunto onde a lente é fixada e a melhoria 
visual do conjunto. As figuras a seguir mostram a nova base já instalada. 



 

Figuras 17 e 18 = base de alumino fixada. 

 

 

Figuras 19 e 20 = Motor - espelho fixado na Base de alumínio. 

 

 

Figura 21 = conjunto (base + motor) fixado no experimento. 



 

 

3ª etapa: Fixação do Laser. 

Utilizei uma chapa de alumínio para fixar a base do laser juntamente à base 
do experimento como mostrado na figura abaixo. 

 

 

 

Figura 22, 23 e 24 = dispositivo de fixação do laser. 

 

 

Figura 25 = Laser fixado no dispositivo. 

 


