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Resumo 
Atualmente há um enorme potencial para o uso da holografia digital em diversos segmentos econômicos e sociais. Esta 
técnica se fundamenta na obtenção, modificação e análise de padrões de franjas, obtidos por exemplo pela 
interferência entre dois feixes de laser. No presente trabalho, buscou-se, entre outras finalidades, a utilização da 
holografia digital com uma câmera CMOS para entendimento sobre o funcionamento da técnica para este modelo de 
câmera e para sua aplicação em análise de microdefeitos em materiais com alta reflectância.  
 
Palavras-chave:  
Holografia Digital, Padrões de Franjas, Análise de Microdefeitos. 
 

Introdução 
A holografia digital trouxe vantagem de possibilitar a 
digitalização em dimensões variadas, o que proporciona 
uma gama muito maior de aplicações em comparação 
com a holografia tradicional (i.e. analógica). 
Com o projeto, pretendeu-se alcançar os seguintes 
objetivos: ser capaz de demonstrar a importância da 
análise de transformadas de Fourier obtidas a partir da 
holografia digital para detecção de micro defeitos e ou 
alterações que possam ser imperceptíveis aos olhos 
humanos, apresentar características da holografia digital e 
suas importantes aplicações na atualidade, analisar as 
características dos sensores CMOS e CDD das câmeras 
que são utilizadas em holografia digital e apresentar 
conclusões. De maneira geral, conseguiu-se executar com 
êxito os objetivos propostos. 

 
Resultados e Discussão 

Para obter o padrão de franjas de maneira prática no 
laboratório, realizou-se, após diversas montagens e 
testes, uma configuração para interferência de feixes que 
atendesse aos objetivos do projeto.   
Posteriormente, com o auxílio do Software ThorLabs, 
responsável pela captura das imagens com a câmera 
CMOS, obteve-se o padrão de franjas na prática. 
Para obtenção de um padrão ideal de franjas, foi utilizado 
um código desenvolvido no Software MATHEMATICA, 
sendo este juntamente com o padrão prático exibidos na 
Figura 1 abaixo. 
 

 
Figura 1: Padrão de franjas prático (esquerda) e teórico 
(direita). 
  
Num segundo momento, confeccionou-se um objeto de 
alumínio para obtenção de novos padrões de franjas. 
Realizaram-se ainda modificações na forma desse objeto 
para analisar possíveis deformações nas Transformadas 
de Fourier desses padrões, a fim de compará-las e ser 
capaz de identificar as modificações ou defeitos no 
objeto somente através dos padrões de franjas e das 

suas respectivas Transformadas de Fourier. O 
processamento e análise dos padrões foi realizado pelo 
Software ImageJ. 

 
Figura 2: Padrão de franjas com objeto sem deformação 
(esquerda) e sua Transformada de Fourier (direita). 
 

 
Figura 3: Padrão de franjas com objeto deformado 
(esquerda) e sua Transformada de Fourier (direita). 
 

Conclusões 
Conclui-se que embora suas aplicações sejam bastante 
abrangentes em diversos setores da economia, algumas 
exigem alto grau de conhecimento científico e significativo 
aparato tecnológico para suas implementações. No 
entanto, para os objetivos finais do trabalho (e.g. análise 
de modificações em materiais), a holografia digital se 
mostrou como uma boa opção, com implementação 
possível, de acordo com os equipamentos e 
conhecimentos disponíveis adquiridos durante o período 
de realização do projeto. 
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