
3D:
Quase lá

Imagens tridimensionais: Novas
tecnologias que apresentam
visualizações em 3D estão para se
espalhar do cinema para o mundo

IMAGENS CLARAS e nítidas em alta defi-
nição (HD, em inglês), um luxo não muito

tempo atrás, rapidamente se tornam padrão no
mercado de produtos eletrônicos. A tecnologia
HD está agora estabelecida no mercado na for-
ma de televisões, câmeras de vídeo, tocadores
Bluray, consoles de videogame e projetores. Pa-
rece haver pouco espaço para melhorar a apre-
sentação de imagens em duas dimensões, que
fornece praticamente todo o detalhe que o
olho humano pode perceber. Então, atenção
para a próxima fronteira na tecnologia de apre-
sentação: as imagens tridimensionais (3D).

Nos últimos anos, a projeção em 3D nos
cinemas fez um retorno dramático, livran-
do-se da imagem de mero truque publicitá-
rio e substituindo os velhos e cafonas óculos
vermelhos e azuis por novas tecnologias mais
fáceis de usar que produzem resultados mais
realistas. Os estúdios adoram o 3D porque
ele é imune à pirataria. Os cinemas adoram
o 3D porque ele oferece algo que mesmo o
mais elaborado home theater não pode al-
cançar, e cobram mais caro por isso. Agora, o
3D parece estar prestes a sair dos cinemas
para uma gama mais ampla de produtos.

Tecnologias de apresentação 3D mais ba-
ratas e melhores para uso doméstico e em es-
critórios estão "prontas para o horário nobre",
diz um executivo sênior da Wistron, uma com-
panhia taiwanesa que fabrica computadores
para muitas marcas famosas. No final do ano,
os primeiros laptops capazes de apresentar
imagens 3D estarão à venda e até o fim de 2010
os dez maiores fabricantes de computadores
vão incluir o 3D nas suas linhas de produtos.
No Consumer Electronics Show, realizado em
Las Vegas em janeiro, protótipos de televisões
3D e outros produtos foram apresentados pela
JVC, LG, Panasonic, Samsung, Sony e outros.

Protótipos como esses já estão por aí há al-
guns anos, mas recentemente eles. fizeram pro-
gresso e a indústria agora caminha para um en-
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tendimento sobre a padronização necessária.
Mesmo sem esses padrões, muitas companhias
planejam lançar produtos 3D no ano que vem.
Além disso, tecnologias ainda mais elaboradas
usam hologramas para apresentar imagens 3D.

Criar imagens que parecem estar saindo da
tela e que dão vontade de estender a mão para
tocá-las não é fácil. Uma maneira de fazer isso é
por meio de tecnologias ópticas estereoscópi-
cas, nas quais as cenas são filmadas de dois ân-
gulos diferentes. Óculos especiais garantem que
uma perspectiva seja mostrada exclusivamente
para o olho direito e outra para o olho esquer-
do, fazendo o cérebro pensar que está olhando
para uma cena em 3D. Os chamados sistemas
3D "autoestereoscópicos" não necessitam de
óculos. Uma das abordagens usa pequenas len-
tes na frente da tela para direcionar as imagens
para o olho esquerdo e direito a partir de dife-
rentes direções. Com a sua cabeça na posição
correta e parada, uma imagem em 3D aparece.

Mas construir uma tela 3D é apenas uma
das peças do quebra-cabeça: também é preciso
que haja conteúdo 3D para ser mosirado. Um

console de videogame pode ser programado
para produzir imagens separadas para o olho
direito e esquerdo, mas a maioria dos filmes e
programas de televisão não são filmados em
3D. Agora, entretanto, já é possível converter
vídeos existentes em 3D automaticamente. O
DDD Group, com sede em Santa Monica, Ca-
lifórnia, faz um chip de conversão, chamado
TriDef, que usa um programa de reconheci-
mento de objetos para analisar as cores e for-
mas e determinar as distâncias, inferindo que o
cano de uma arma, por exemplo, está mais pró-
ximo do espectador que a cara do atirador.

Um dos clientes do DDD é a Samsung, a
gigante sul-coreana da eletrônica, que planeja
lançar televisões 3D no ano que vem. O DDD
e seus principais competidores - a JVC no Ja-
pão e a NVIDIA na Califórnia - também de-
senvolvem tecnologias de conversão 3D para
computadores. A Acer deve lançar um laptop
equipado com chip de conversão 3D feito pelo
DDD em outubro. (A tela vai exigir que os es-
pectadores usem óculos especiais.)

Uma abordagem alternativa para a criação •
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• de imagens 3D é baseada na holografia. Um ho-
lograma é um padrão especial de interferência
criado em um meio fotossensível (que pode ser
tão simples como um filme fotográfico tradi-
cional). A luz batendo nesse padrão é espalhada
como se estivesse atingindo o objeto codificado
pelo padrão de interferência. O padrão geral-
mente é criado ao combinar dois feixes de laser,
um dos quais refletido do objeto apresentado.

Os hologramas têm muitas vantagens so-
bre as imagens estereoscópicas. Não apenas por
dispensar óculos especiais, mas por apresentar
imagens sem distorção quando o observador
se move. Só que produzir um holograma fixo
de um objeto estático é difícil e fazer uma tela
holográfica, ou algo que funcione como uma, é
ainda mais. Uma abordagem envolve disparar
pulsos cuidadosamente orquestrados a partir
de um conjunto de lasers até uma folha de vi-
dro marcada com pequenas ranhuras. Outra,
demonstrada por pesquisadores do Laborató-
rio Gráfico da Universidade do Sul da Califór-
nia, envolve a projeção de vídeo em alta veloci-
dade em um espelho girando rapidamente, de
forma que as visões apropriadas de um objeto
sejam refletidas em diferentes direções. Essa
tecnologia ainda embrionária tem despertado
o interesse da indústria.

A Kolpi, uma companhia francesa com
sede em Sophia Antipolis, concebeu uma tela
3D que vai permitir às companhias explorado-
ras de petróleo dirigir seus submarinos opera-
dos remotamente. Informações de vídeo e so-
nar do submarino são mostradas como um ho-
lograma do tamanho de uma bola de vôlei. O
operador pode dirigir o robô movendo um
cursor pelo holograma. A tela deve custar 140
mil dólares e começará a ser vendida em 2010.

A Actuality Medical, sediada em Bedford,
Maryland, espera melhorar a radioterapia com
um tipo diferente de tela 3D. Atualmente os
médicos "torcem para que o paciente não se
mova" enquanto eles atingem o tecido cance-
roso com um feixe de radiação, diz Gregg Fa-
valora, o fundador da companhia. Trabalhan-
do com a Philips, a companhia de eletrônicos
holandesa, a Actuality Medicai construiu a ver-
são inicial de um sistema que pode diminuir os
danos aos tecidos saudáveis. Chamado de Pers-
pecta, ele apresenta graficamente um raio si-
mulado de radiação atingindo a imagem holo-
gráfica do tecido corporal. Isso pode eventual-
mente ajudar os médicos a redirecionar a ra-
diação enquanto as partes do corpo se movem
ligeiramente durante o tratamento. A imagem
3D é criada ao se projetar cerca de 6 mil ima-
gens por segundo em um disco giratório quase

transparente de cerca de 25 cm de
diâmetro, que forma uma esfera do
tamanho de uma bola de basquete.

Criar hologramas reais - ou ima-
gens que se pareçam com eles, como
o Perspecta faz - requer muito pro-
cessamento. Até agora isso tem man-
tido as imagens pequenas: elas rara-
mente são maiores que uma caixa de
sapatos. Para fazê-las maiores, uma
companhia chamada SeeReal, com
sede em Luxemburgo, construiu sistemas
que usam duas câmeras que seguem o movi-
mento dos olhos sobre uma tela 3D grande
para acompanhar a visão do espectador. É ne-
cessário, então, gerar apenas as partes do ho-
lograma relevantes para a posição e direção
do olhar do observador, reduzindo enorme-
mente o processamento necessário.

A SeeReal avalia que a informação neces-
sária para construir hologramas pequenos
pode ser transmitida pelas redes atuais de te-
lecomunicações. Isso permitiria, por exemplo,
que os cientistas trabalhando em locais dife-
rentes examinassem o mesmo objeto. A See-
Real prevê as companhias farmacêuticas, que
estão interessadas em melhorar a cooperação
entre pesquisadores em diferentes laborató-
rios, podem representar um mercado lucrati-

vo para a tecnologia dentro de dois anos.
Outro uso para as apresentações em 3D

são as videoconferências. A Accenture, uma
firma de consultoria e pesquisa, equipou duas
salas não adjacentes em seu centro de pesquisa
em Sophia Antipolis, na França, com câmeras
de forma que telas penduradas nas paredes de
cada uma sirva como uma janela para a outra.
Ela agora está usando telas 3D para permitir
que as pessoas "compartilhem" objetos e in-
formações entre as duas salas. O resultado, diz
o chefe de pesquisa Kelly Dempski, é uma "ex-
tensão" de cada sala na outra. Com a evolução
dos hologramas e a transmissão de dados, as
salas vão se mesclar cada vez mais, diz.

A Holografika, uma companhia com sede
em Budapeste, espera concretizar essa visão
ainda mais cedo. Um dos seus produtos, Holo-
Vizio, apresenta imagens 3D que "praticamen-
te cercam" os usuários, diz Peter Kovacs, o che-
fe de programação da companhia. Seus clien-
tes incluem fabricantes de carros e companhias
exploradoras de petróleo. Trabalhando com
treze companhias e instituições de pesquisa nos
Estados Unidos, Europa e Japão, a Holografika
está desenvolvendo um sistema que usa con-
juntos holográficos de lasers, alimentados com
dados de cerca de cem câmeras de vídeo, para
reproduzir o conteúdo de uma sala em outra.
Ele deve custar cerca de 500 mil dólares.

Outra extensão em 3D das videoconfe-
rências é o sistema de projeção holográfica
Eyeliner concebido pela Musion, com sede em
Londres. Ele não usa exatamente hologramas,
mas projeta vídeo de alta definição em telas
quase transparentes feitas de uma folha mui-
to fina. O efeito, para observadores a alguns
metros de distância, é uma imagem 3D realis-
ta, móvel e em tamanho natural de uma pes-
soa que parece flutuar no espaço. •
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