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RESUMO: Um protótipo de projetor holográfico é formado por 4 folhas de acetato cortadas 
em trapézios e depois coladas com uma fita transparente. Com o trapézio já montado, agora 
é só colocar um vídeo de holograma no celular/tv e o holograma estará feito. Holograma é 
uma fotografia quadridimensional, que é formado por uma imagem quadridimensional 
brilhante que é refletida com um objeto transparente. Este projeto foi feito ano passado na 
aula de cultura de inovação, nas aulas o professor Bruno estava ensinando sobre formação 
de imagens, então veio a ideia de fazer um projeto baseado nessa aula, mas em uma escala 
maior. Este projeto foi feito com o objetivo de entender como funciona o holograma. 
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INTRODUÇÃO 

O primeiro holograma foi criado por um húngaro chamado Dennis Gabor, em 1948. 

Esse mesmo personagem ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1971. O termo Holografia 

vem do grego “holos” (todo, inteiro) e “graphos” (sinal, escrita), e se trata de um método de 

registro “integral”, uma espécie de imagem 3D, com relevo e profundidade. 

 

 

 

 

FIGURA 1: Protótipo de holograma 



 

                    

FONTE: Google Imagens 

 

FIGURA 2: Protótipo de holograma 

   

FONTE: Google Imagens 

 

Observe no celular que a imagem (animação) está dividida em 4 partes. 

Posicionando a “pirâmide” no centro dessas imagens a luz vai refletir nas paredes da 

pirâmide e formar esse holograma incrível no centro. O holograma (imagem em 3D) nada 

mais é do que o reflexo da luz em uma superfície reflexiva, que é o plástico transparente. 

 

FIGURA 3: Reflexão da Luz 

 

FONTE: Google Imagens 

 



 
Os hologramas possuem uma característica específica: cada parte dele revela uma 

totalidade de informação. Dessa forma, cada pequeno pedaço de  holograma possui 

informações da imagem do mesmo holograma de forma completa. 

Vale lembrar que, depois de construir o holograma caseiro para o seu celular, você 

precisará de um vídeo específico (feito em formato de holograma) para reproduzir. 

 

OBJETIVO  

 Entender como funciona um holograma. E saber se o holograma ficaria pequeno ou 

grande na tv. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 Ano passado foi feito um holograma na aula de Cultura de Inovação  (este projeto do 

ano passado foi criado com 4 folhas de acetato pequenas) este ano pretende-se construir 

um em escala maior. Sendo assim, seria possível construir um protótipo de projetor 

holográfico para televisão? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

 Para a construção do projetor holográfico de baixo custo serão necessários os 

seguintes materiais:  

- 4 Folhas de acetato grandes (33 x 5 cm); 

- 1 Tv 32”; 

- 1 Fita adesiva transparente; 

 

Já os métodos a serem seguidos são: 

- Desenhar nas folhas de acetato quatro trapézios, um por folha, nos tamanhos 

especificados abaixo:  

- Unir os quatro trapézios com fita adesiva transparente para formar um tronco de 

pirâmide; 

- Colocar a estrutura em cima da televisão, que estará colocada na horizontal; 

- Espelhar na tela da TV um vídeo que possa ser projetado como holograma; 

 

Opções de vídeos: 

Link 1:  https://www.youtube.com/watch?v=piMiG1wed0c 

https://www.youtube.com/watch?v=piMiG1wed0c


 
Link 2: https://www.youtube.com/watch?v=nYdHLpvbdqk 

 

FIGURA 4: Trapézio 

 

FONTE: Google Imagens 

 

PROTÓTIPO PARA TELA IPAD MINI 7,9”  

(B = 8cm, b = 1,2cm e h = 4,6cm) 

(Ampliação x4,05) 

 

PROTÓTIPO PARA TV 32”  

(B = 32,4 cm, b = 4,86cm e h = 18,63 cm) 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 O desenvolvimento da ampliação do protótipo que foi feito ano passado na matéria 

de Cultura de Inovação já foi finalizado, agora falta fazer o teste da projeção utilizando uma 

televisão de 32”. 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Projeto em fase de construção  

https://www.youtube.com/watch?v=nYdHLpvbdqk


 

 

FONTE: Autor, 2021 

 

FIGURA 6: Projeto quase completo (visão de cima) 

 

FONTE: Autor, 2021 

 

 

FIGURA 7: Projeto completo (visão lateral) 



 

 

FONTE: Autor, 2021 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sim o holograma funciona, quanto maior é o vídeo maior é o holograma, quanto 

menor é o  vídeo menor é o holograma. Segue abaixo um cronograma das atividades que 

ainda precisam ser realizadas. 

 

TABELA 1: Cronograma 

ATIVIDADES A REALIZAR PERÍODO 

Finalizar montagem do protótipo Outubro/2021 

Testar protótipo na TV Novembro/2021 

FONTE: Autor, 2021 
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