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Atividades Desenvolvidas 
 
Atividades desenvolvidas durante o semestre na disciplina de F 709: 
 

• Exposição de Holografia Módulo I; 
• Exposição de Holografia Módulo II; 
• Visita ao planetário de Campinas; 
• Discussões em sala de aula; 
• Trabalho extra aula: montagem de 2 suportes para o prisma de ângulo regulável. 
 

Assim detalharemos as atividades e faremos comentários a respeito do que foi 
desenvolvido na atividade. 

 
Exposição de Holografia Módulo I 

 
Durante o semestre houve 3 visitas de escolas para a apresentação do módulo I, 

nas seguintes datas: 
09/04 : Sesi 389 – Valinhos-SP 
28/05 : E.E. Padre Jose dos Santos – Campinas-SP 
11/06 : EE Prof. Antônio de Pádua Prado R. Seraphin Gilberto Candello – 

Indaiatuba-SP 
Neste módulo o tema principal é "Formação de imagens". Nas atividades em 

aula discutimos sobre o que é uma imagem e buscamos uma definição, onde ficou 
decidido que imagem é uma representação de um objeto, a qual pode trazer certas 
informações sobre sua forma, sua cor, sua textura, material que é feito, dependendo de 
como é obtida. As informações que uma imagem pode trazer de um objeto estão 
relacionadas a sua qualidade, um exemplo que poderia ser citado é de uma câmera de 
celular usada para tirar uma foto de uma pessoa a longa distância. Devido a sua baixa 
definição talvez seja impossível reconhecer a pessoa, mas mesmo assim saberemos que 
se trata de um ser humano devido a forma, poderemos ter uma idéia da cor da pele, do 
tipo físico. 

Assim que chegam à sala, os visitantes podem ver uma holografia a cores do 
famoso esportista Michael Jordan colocada logo na entrada. Os alunos monitores 
mostram aos visitantes que não é uma fotografia comum, que tem relevo e que ao mudar 
o ângulo de visualização é possível ver diferentes perspectivas e o sorriso dinâmico da 
pessoa. 

Na palestra são citadas quatro maneiras de formar um imagem: 
1 - Barramento ou Absorção - Imagem que é formada quando a luz não 

consegue atravessar um objeto e forma uma sombra. Foram mostradas imagens de uma 
mão e também raios x do corpo, os quais também são uma sombra dos ossos projetada. 
Em seguida é passado um pequeno vídeo obtido pela internet sobre um teatro de 
sombras feito simplesmente com as mãos, muito interessante, agradável e motivador. 

2 - Reflexão - São mostradas as imagens formadas por espelhos planos e 
esféricos em uma perspectiva histórica das primeiras civilizações da América, tomando 
como exemplo os Cupisniques e os Olmecas. Trata-se de trabalho original do Prof. 
Lunazzi. 

3 – Imagens por Refração – São mostradas as imagens formadas pelo desvio da 
luz, como a que acontece quando um lápis está dentro da água, ou quando a luz 
atravessa uma lente. É mostrado experimento com uma grande lente de vidro 
preenchido com glicerina onde um feixe divergente, após passar pela lente passa a 



convergir, formando uma imagem, ver Figura 1 e Figura 2. Em seguida esse 
experimento é realizado com uma luminária comum, onde é possível ver a imagem da 
lâmpada. 

 
Figura 1: Cone luminoso antes de entrar na lente de água ou glicerina. 

 

 
Figura 2: Convergência do cone após sair da lente. 

 
4 – Imagens por Difração – É feita uma comparação para diferenciar a difração 

da refração, e é comentado rapidamente que a visualização de um holograma resulta do 
fenômeno da difração. 

Depois da apresentação dos quatro tipos de formação de imagens, é discutido 
sobre a visão em três dimensões, devido a visão binocular. Nessa parte fazemos a 
experiência com os alunos dele eles tamparem um dos olhos e tentarem encontrar a 
ponto do dedo de uma pessoa que esta a sua frente, fazendo com que eles vejam a falta 



da percepção de profundidade devido a perda da visão de um dos olhos e são mostradas 
fotos e um filme 3D onde o efeito estéreo é visualizado por meio de óculos bi-color. 

Assim após a apresentação da exposição os alunos são divididos em grupos para 
que possam ver experimentos de física relacionados à apresentação, experimentar o La 
Nube e ver as holografias da coleção particular do Prof. Lunazzi, e também ver a Holo-
TV. 

Os experimentos relacionados são os seguintes, ver anexo 1 e anexo 2: 
- Sub-módulo de Refração 

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

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

Dessa forma os trabalhos foram divididos entre os alunos entre organização da 
sala, monitores, apresentadores e etc, assim na primeira apresentação, para a Escola Sesi 
de Valinhos. Eu fui escolhido pelo professor para ser monitor, sendo responsável pelo 
grupo de crachá verde, assim pude interagir com os alunos, e logo no inicio enquanto 
estava na bancada com os experimentos de reflexão, perguntei se eles gostavam de 
física? E a resposta foi unânime, não gostavam, dai perguntei se estavam gostando da 
palestra e dos experimentos que estavam vendo e disseram que sim que era muito legal, 
dai respondi, mas isso é física não é legal? Então eles concordaram e comentaram que 
não imaginavam que a física fosse assim. Pois na sala de aula os professores entram 
davam 3 lousas de teoria e exercícios e só conta dai eles falaram que copiam, mas não 
sabem o que está ocorrendo e como estavam vendo no dia da exposição acharam muito 
interessante. Em seguida houve algumas duvidas a respeito do numero de filamentos 
que tinha na lâmpada com espelho atrás, variavam de 2 a 4 filamentos, ate que no fim 
mostrei eu havia apenas um e como eles estava sendo refletido pelo “espelho” atrás 
dava a impressão de haverem mais. 

Depois fomos para bancada de experimentos de refração, onde eles gostaram 
também, mas não houve questionamentos, em seguida subimos e os alunos viram as 
imagens de holografia e gostaram bastante, e ficando assustadas com algumas imagens, 
pois diziam serem muito reais e perguntaram como que eram feitas essas imagens, dai 
respondi que é a interferência de um feixe de laser referencia e outro que foi 
direcionado ao objeto que se interferem e criam à imagem. 

Em seguida já foram fazer o experimento La Nube, em que gostaram bastante, 
apesar de terem ficado com medo de cair no inicio. A apresentação da Holo-TV não 
pode ser feita neste dia, pois é mais demorado e os alunos estavam com hora para irem 
embora. 

Na apresentação seguinte para a escola de Campinas, a apresentação foi feita 
pelos alunos Anderson e Amaury, e novamente os alunos foram divididos em 
grupos,porém desta vez fui responsável pela montagem e auxilio da Holo-TV, e fiquei 
na sala na qual o equipamento esta montado, auxiliando os alunos e tirando possíveis 
duvidas caso os alunos tivessem. 



Assim quando eu chamava os alunos falava da Holo-TV que foi desenvolvida 
pelo Prof. Lunazzi, que é uma “televisão” 3D e que não precisa de óculos, e as imagens 
são formada através da difração dos raios de luz que vem do projetor de imagens e 
focalizadas pela lente que existe no aparato. Os alunos gostavam bastante do que viam e 
vários deles perguntaram o porque da imagem estar de ponta cabeça no computador 
(que é o responsável por enviar o vídeo ao projetor), daí respondi que era por conta da 
lente que tinha no sistema que invertia a imagem com foi visto na apresentação e no 
sub-módulo de refração no experimento de focalização de dois pontos luminosos com 
lente. 

E na ultima exposição com a escola vinda da cidade de Indaiatuba, a 
apresentação da palestra foi feita por mim e pelo aluno Guilherme, nos dando a 
oportunidade de praticar para nossas futuras carreias de docência, e poder ter esse 
contato com os alunos de uma maneira diferente da qual tive quando fui monitor, onde 
explicava os experimentos para grupos menores. A apresentação foi interessante e pude 
falar coisas relacionadas com a palestra e coisas das quais sabia a respeito e estavam 
relacionadas com o assunto. 

Em seguida fui também monitor dos experimentos ficando com o grupo de 
crachás amarelos, onde novamente demonstrei os experimentos nas bancadas dos sub-
módulos de refração e reflexão, não houve muitas duvidas, mas foi interessante que um 
dos alunos do grupo apesar de ter afirmado de não gostar de física sabia relacionar os 
experimentos vistos com coisas do cotidiano, como os espelhos côncavo e convexo que 
ele disse que isso ocorre nas colheres, e sugeriu aos seus colegas observassem as 
colheres de suas casas, pois formava imagens da mesma maneira que os espelhos 
citados. E outro comentário que surgiu foi em relação a lâmina quebra cara, que alguns 
não conseguiam ver, mas com a ajuda de outros viram o fenômeno e souberam explicar 
que se deve ao desvio da luz semelhante ao que foi visto no experimento com lâmpada 
de fendas a placa de vidro. E ao subirmos eles gostaram bastante dos hologramas, do 
experimento La Nube e da Holo-TV, da qual auxiliei meu grupo e o grupo de crachá 
verde por conta de na outra exposição ter ficado responsável apenas por ela, e surgiram 
duvidas semelhantes em relação a ela, por conta do vídeo estar ao contrario no 
computador e estar na posição correta quando eles assistem e foi dada a mesma 
explicação anterior. Um comentário interessante foi de uma menina que disse que tinha 
vontade de pegar na imagem vista, fato que foi incentivado por mim para ela ver que o 
que via não estava realmente ali. 

 
Exposição de Holografia Módulo II 

 
Durante o semestre houve 1 visita de escola para a apresentação do módulo II, 

na seguinte data: 
14/05 : Sesi 389 – Valinhos-SP 
A apresentação do módulo II consiste em mostrar dar um detalhamento histórico 

sobre a fotografia mostrando como eram feitas fotos no passado, comentando a origem 
da palavra fotografia que nos remete a Herculano Florence um francês residente em 
Campinas, e que as datas atribuem a ele o primeiro uso da palavra fotografia e fala que 
ele foi um dos primeiros a tirar fotos, porém como ao sabia fixar as imagens feitas, não 
foi atribuído a ele a descoberta da fotografia. Sendo feito em seguida pelo professor 
uma revelação de uma foto, que consiste em fixar a imagem no papel fotográfico e 
depois foi explicado aos alunos principalmente os fenômenos de interferência e difração 
da luz, que são os processos utilizados para a elaboração de um holograma, juntamente 
com uma fonte de luz coerente, como por exemplo, um laser. 



O fenômeno de difração basicamente é um fenômeno que ocorre com as ondas 
quando elas passam por um orifício ou contornam um objeto cuja dimensão é de mesma 
ordem de grande que seu comprimento de onda. 

Já o fenômeno de interferência basicamente representa a superposição de duas 
ou mais ondas em um mesmo ponto, que podem ser de caráter construtivo ou destrutivo, 
que foi exemplificado n apresentação, através de uma cuba de ondas que se interferiam 
de maneiras diferentes conforme o formato da onda. 

Com esses conceitos apresentados pelo Prof. Lunazzi foi mostrado um vídeo que 
mostra como é feito um holograma. Após a apresentação, como é feito no módulo I, os 
alunos forma divididos em grupos, para que pudessem observar experimentos de 
interferência e difração nos diferentes sub-módulos desse módulo da exposição. E 
também os alunos puderam ver mais hologramas da coleção particular do professor, 
além também de poderem ver nesse retorno para o módulo II a Holo-TV. 

Novamente fiquei como monitor, na atividade de experimentos, pois antes da 
apresentação fui responsável pela montagem da sala, com as cortinas, ar condicionado e 
instalação do computador do professor. Como monitor novamente estive com o grupo 
de crachás verdes, onde começamos indo ver os hologramas e a Holo-TV que ficou sob 
a responsabilidade do aluno Anderson, que também mostrava aos alunos um holograma 
do professor. Em relação aos hologramas, não houve duvidas, pois os alunos já tinham 
visto outros diferentes na visita para o módulo I, porém gostaram muito do que viram. 

Em seguida fomos ver o sub-módulo de difração, na qual os alunos viram a 
difração da luz através das lâminas de aparelhos de barbear e também viram a difração 
da luz branca em um CD que não possui aquela película refletora por cima, onde é 
possível ver as cores em anéis. Já no sub-módulo de interferência foi mostrado aos 
alunos a interferência que ocorre em filmes finos, um exemplo foi com a bolha de 
sabão, onde vemos varias cores e em alguns pontos fica um local escuro dando a 
impressão de a bolha estar furada, mas o que realmente esta acontecendo é uma 
interferência destrutiva neste ponto. Depois em relação à interferência em filmes finos, 
foram montadas placas de vidro com uma camada muito pequena de ar entre elas, mas 
suficiente para que haja uma diferença de fase entre o raio de luz refletido e aquele entra 
nas placas de vidro refratando e depois refletindo. Estas placas forma feitas pelo Prof. 
Lunazzi onda uma delas é plana e a outra foi calçada sobre um vidro de relógio, para 
que fosse dada uma leve curvada na lamina de vidro e ao �oloca-las juntas fica essa 
camada de ar entre elas e forma esse filme fino. Até este ponto não houve 
questionamentos. 

Ficando ainda o interferômetro de Michelson que foi apresentado pelo aluno 
Guilherme para os alunos, onde é possível ver as franjas de interferência. Foi então 
comentado com os alunos sobre a origem deste experimento que tinha o objetivo de 
provar se o universo estava no meio de uma substancia invisível denominada éter, e que 
para isso devia ser feito em um local com a mínima interferência externa. 

E por ultimo, para finalizar foi mostrado o holograma do caranguejo mostrando 
uma das propriedades dos hologramas que é a de vermos a imagem completa mesmo 
colocando luz em apenas um ponto. 

 
 

Visita ao planetário de Campinas 
  
 No dia 23/04 foi realizada uma visita ao Planetário Municipal de Campinas, para 
ver os trabalhos dos alunos do grupo do planetário André Coelho, André Luis e 
Cristiano, que consiste de mostrar os experimentos La Nube aos alunos e em seguida 
fazer uma apresentação mais breve da exposição de holografia, falando principalmente 



dos processos de formação de imagens que foi citado na exposição de holografia 
módulo I. 

Durante a apresentação dos alunos ficaram locais vagos na apresentação do 
planetário e o Prof.Lunazzi autorizou os alunos do Grupo de Exposição de Holografia a 
assistirem. Oportunidade única, pois é uma apresentação muito legal a respeito do 
universo no qual vivemos, onde pudemos aprender sobre outros planetas, estrelas e 
constelações que existem em nosso céu durante a noite, além de como as reconhecer ao 
vê-las. 
 

Discussões em sala de aula 
 
 Já durante as demais aulas foram feitas discussões a respeito do docente e sua 
relação com a informática, incentivando os alunos a mexer com o computador e o 
projetor, solucionar possíveis problemas que houvesse durante a aula e principalmente o 
uso de softwares livres no ensino. 
 Também durante as aulas foram discutidas as apresentações da exposição de 
holografia, tanto o módulo I quanto o II e os experimentos relacionados aos sub-
módulos de cada uma delas. Destacando a aula na qual discutimos sobre os deuses dos 
povos pré-colombianos para que os alunos não achem que existe apenas uma única 
religião, ou forma de existir Deus e os avanços feitos por estes povos. 
  E também destaco a explicação do professor a respeito dos experimentos do 
módulo II, onde ele nos explicou como mostrar cada experimento, deixando que 
víssemos eles e tentássemos montar também, além de falar como que alguns deles 
foram desenvolvidos como por exemplo o experimento citado na módulo II da 
interferência em filmes finos com a camada de ar entre duas placas de vidro. 
 Para a preparação de nós, futuros professores foi passada um vídeo em uma 
dessas aulas sobre o uso a voz, pois o uso inadequado dela, pode trazer problemas de 
saúde e as vezes até te impossibilitar de dar aula. 
 
Trabalho extra aula: Montagem de 2 suportes para o prisma de ângulo regulável 

 
 O trabalho extra aula, eu tive de montar dois suportes para os prismas de ângulo 
regulável, para isso foi tirada as medidas dos prismas e comprado os materiais para a 
confecção do mesmo, seguem abaixo as medidas dos prismas e o material utilizado: 
 

Material utilizado: 
 

• 6m cantoneira em L de 2 cm; 
• Cerra; 
• 56 arrebites de 3 mm; 
• Furadeira; 
• Broca de 4 mm. 
• Fita Crepe 

 



 
  
 Dessa maneira primeiramente cortamos as cantoneiras nas medidas que 
tínhamos em seguida foi feito um molde, Figura 3 em madeira para que pudéssemos 
prender as cantoneiras cortadas com fita crepe e montar a estrutura e a partir disso fazer 
os furos em todos os cantos e no local onde ficam os apoios das mãos para segurar o 
suporte. Dessa maneira foi feito os 2 primas e um deles pode ser visto na Figura 4. 
 

 
Figura 3: Molde de madeira 

 

 
Figura 4: Suporte de prisma pronto 
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 E também tínhamos um problema com a nitidez da imagem do prisma que foi 
resolvida molhando o espaço entre o vidro e a sacola plástica que fazem o prisma, desta 
maneira homogeneizamos opticamente o sistema e temos sempre uma imagem nítida 
tanto de um lado quanto do outro do prisma. 
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Anexo 1: Experimentos Sub-módulo Refração 
 

Lâmina quebra cara 
 

O experimento consiste em uma placa ou amontoado de placas de vidro que desvia 

os raios de luz por refração dando a  impressão  que o rosto da pessoa  está  sendo quebrado. O 

monitor deve colocar a placa de vidro entre o seu rosto e o rosto da pessoa que irá demonstrar o 

experimento, e inclinar (girar) a placa de vidro para que o monitor e o aluno vejam suas caras 

sendo “quebradas”. E passar para que os alunos façam sozinhos. 

 

 
Figura 5: Experimento com a lâmina quebra cara 

 
Refração com lâmpada de fendas a placa de vidro 

 
O experimento consiste em girar uma placa de vidro entre raios de luz feitos com 

uma lâmpada de fendas e verificar que os raios mudam de direção quando se gira a 
placa. O monitor deve pedir para um dos alunos tentar “segurar” o raio de luz com um 
dedo enquanto gira a placa para ver quem é mais forte, ao girar a placa de vidro 
verifica-se que por causa da refração os raios mudam de direção e o aluno não vai 
conseguir segurar o raio. 

1 – Mostrar o feixe que sai do lado da fenda única 
2 – Chamar uma pessoa para colocar a lâmina e mostrar o feixe. Apoiar o lado 

“incompleto” da lâmina embaixo para uma melhor propagação do feixe. Na sequência, 
chamar outra para colocar o dedo no feixe. 

3 – Chama uma pessoa para segurar a lâmina, pede para girar a lamina para um 
lado e para outro ate ficar visível que o raio não consegue ser segurado. 

4 – Desliga a lâmpada de fendas. 
 



 
Figura 6: Lâmpada de fendas com os raios e a placa utilizada para desviar o raio 

 
Prisma de ângulo variável 

 
O experimento consiste em variar o ângulo entre os vidros que prendem o saco 

com água e observar o desvio da luz por refração pela imagem da pessoa que esta do 
outro lado. A medida em que se varia o ângulo, e a água “sobe e desce” se vê a pessoa 
que esta do outro lado também “subindo e descendo”. É fundamental jogar um pouco de 
água entre a sacola e as faces do vidro para homogeneizar opticamente e ter imagem 
nítida. 

 

 
Figura 7: Prisma no suporte com a sacola com água 

 
 



 
Figura 8: Objeto atrás do Experimento e a Imagem deslocada pelo mesmo. 

 
Efeito de lente cilíndrica em garrafa de vinho 
 
Uma garrafa vista de um lado apresenta somente etiquetas convencionais, 

inclusive uma bem estreita. Vendo do lado oposto vê-se um quadro com rosto de 
mulher, bem mais largo que a etiqueta. 

 

 
Figura 9: Garrafa de vinho com rótulo estreito 

 

 
Figura 10: Imagem ampliada atrás do rótulo 



Focalização de dois pontos luminosos com lente 
 

O experimento mostra a refração da luz com uma lente bi-convexa que tem a 
propriedade de convergir os raios de luz. Tem-se de um lado duas lampadinhas, uma 
mais próxima e outra mais afastada da lente que fica fixa (COLOCAR NA 
DISTÂNCIA CERTA). 

Do outro lado da lente tem-se um anteparo que se move, nesse anteparo será 
observado um ponto de luz focalizado e outro desfocalizado, dependendo da posição do 
anteparo. 

– Ligar as lampadinhas, posicionar a lente e pedir para uma pessoa deslocar a 
tela. 

Esses dois pontos de luz no anteparo são as imagens das duas lâmpadinhas. 
Após mostrar os dois pontos de luz no anteparo pergunta-se: Qual ponto de luz focaliza 
primeiro, a da lampadinha mais próxima da lente ou a mais afastada? Depois das 
respostas tampa-se com um dedo um a 
lampadinha e verifica-se que a imagem que focaliza primeiro é a da mais afastada. As 
propriedades da lente fazem com que haja uma correspondência tridimensional nas 
imagens, a profundidade sendo representada. 
 

 
Figura 11: Esquema de posição de cada componente do experimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 2: Experimentos Sub-módulo Reflexão 
 

Pedras polidas, vidros e espelhos 
  

Retira-se a tampa da caixa com as pedras falando dos espelhos olmecas e 
cupisniques, civilização pré-colombina, e incas (Peru). Iluminação destacada nas pedras 
refletoras (Pirita e hematita), a reflexão de luz da pirita é de 20% e da hematita é 60%. 
A do vidro 4% e a dos espelhos 80%. 

 

 
Figura 12: Reflexão de alguns materiais 

 
Raios refletidos por espelhos planos 

 
Mostrar reflexão no espelho plano com lâmpada de uma fenda (Figura 13) e 

múltiplas fendas (Figura 14), em seguida indicar com a mão ângulo de incidência igual 
ao ângulo de reflexão. Indica-se que os raios parecem divergir de um ponto virtual 
(inexistente) que é onde vemos a imagem do espelho se nossos olhos os estivessem 
recebendo. Observar que apesar de se cruzarem, no caso da lâmpada de múltiplas 
fendas, os raios seguem seus caminhos próprios. 

 

 
Figura 13: Espelho plano refletindo raio originado de uma lâmpada com fenda 



 
Figura 14: Espelho plano refletindo raios originados da lâmpada com múltiplas fendas 

 
Espelho côncavo de um lado e convexo do outro 

 
Mostrar o espelho de alumínio (bandeja) de um lado e do outro, frente à pessoa. 

A imagem que é menor e direita é sempre do convexo (maior angulo de visão). E a 
maior, que se inverte com o afastamento e fica convergente a frente do espelho, é do 
côncavo (aumento da imagem, por exemplo, espelhos de maquiagem). O côncavo pode 
formar a imagem das lâmpadas fluorescentes do teto, basta colocar ele horizontalmente 
embaixo delas e acertar a distância focalizando. 

 

  
Figura 15: Face côncava da bandeja a esquerda e face convexa da bandeja a direita 

 
Espelho côncavo de vidro 
 
Mostrar a imagem aumentada do rosto da pessoa colocando o espelho bem perto 

(Figura 16). Mostrar também a convergência dos raios com múltiplas fendas (Figura 
17), dando idéia de como os espelhos esféricos formam imagens (semelhante às lentes) . 
 
 



 
Figura 16: espelho Côncavo sendo usado para aumentar a imagem. 

 

 
Figura 17: Espelho côncavo refletindo raios originados na lâmpada com múltiplas 

fendas 
 



Imagem convergente (“real”) com 360º de visão 
 

Mostrar a lâmpada de filamento espelhada. Mostrar a parte de fora da lâmpada, 
comentar sobre espelhos côncavos e convexos. Ligar a lâmpada atenuando a corrente 
para deixá-la com brilho mínimo e, em seguida, mostrá-la, questionando sobre a 
quantidade de filamentos visíveis (formação de filamento como imagem real). Atenção 
na hora de manusear e guardar a lâmpada, pois a mesma é muito frágil. 

 

 
Figura 18: Lâmpada como espelho convexo (grande ângulo de visão). 

 

 
Figura 19: Formação da imagem do Filamento. 

 


