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Figura 1: Projetor, divisor de feixes e esquema de raios. 

Figura 3: Interação de um bisturi 

com imagem 3D 

Espelho  no teto com o projetor  no 
fundo 

Figura 2: 3D sem óculos: O usuário da 

tela holográfica recebe a luz de cada 

feixe coincidindo com os seus olhos. 

Introdução  
A tecnologia tridimensional está cada vez mais presente em 

nosso cotidiano. Sabendo disso esse projeto visa a pesquisa da 

tecnologia do par estéreo anaglífica (bicolor), polarizada e com 

tela holográfica, com o auxilio de um divisor de feixes que foi 

completado para assim conseguirmos fazer possível a 

visualização de imagens tridimensionais usando um único 

projetor e inclusive sem a utilização de óculos ou aparatos 

semelhantes.  

 

Metodologia  
Primeiramente foi necessário fazer ajustes no divisor de feixes (Fig.1), para 

posicionar os pares estéreos projetando os mesmos sobre telas do tipo 

convencional, polarizada e holográfica. Com a troca por espelhos maiores e 

refazendo o divisor de feixe foi crítico o ajuste fino dos espelhos, que 

necessitavam estar no ângulo certo para que as imagens coincidissem na tela. 

Com a tela holográfica foi preciso acertar a separação entre os feixes com a 

distância entre olhos do observador: o ângulo entre os feixes deve ser o 

mesmo que o subtendido pelos olhos posicionados frente à tela (Fig.2).  

Referência: http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/prof_lunazzi/Estereoscopia/estere.htm 

Resultados e discussão  
Com a metodologia usada conseguiu-se obter a imagem tridimensional sem a 

utilização de óculos ou aparatos semelhantes. Foi possível ver nas telas tanto 

fotografias como reprodução de  vídeos realizados no laboratório. Realizou-se 

por primeira vez com telas a interação da imagem 3D com elementos reais, que 

poderia ter uso clínico (Fig.3). Estão sendo elaborados artigos para 

apresentação em congresso internacional e em revista especializada. 

Conclusões  
Demonstramos ser possível realizar estereoscopia em sistemas 

unificados e compactos, e a realização de prática de treinamento 

clínico por meio de tela holográfica, que desta maneira elimina a 

necessidade de óculos especiais. O trabalho é original no nível 

internacional. 


