
me Avatar, de James Cameron, pode ser a peça
que faltava para o 3D finalmente chegar às TVs de
alta definição. O impulso não parte apenas de
Hollywood. Emissoras no exterior — incluindo
ESPN e Discovery — planejam transmitir docu-
mentários e eventos esportivos, como os jogos da
Copa do Mundo de 2010, com imagem tridimen-
sional. Lá fora, os fabricantes de eletrônicos tam-
bém já se preparam para inundar o mercado com
produtos compatíveis com esse tipo de conteúdo.

Será que agora é para valer ou se trata apenas de
mais uma moda passageira?

Não é de hoje que se fala na revolução do 3D.
No cinema, a tecnologia existe desde o século 19,
mas nunca conseguiu se popularizar — apesar
do impacto positivo que sempre causou nos es-
pectadores. Havia dois bons motivos para isso: o
alto custo dos equipamentos e as dificuldades
envolvendo a produção. Isso começou a mudar
nos últimos anos, com a disseminação do vídeo
digital e o surgimento de novos aparelhos. Em-
bora ainda seja mais caro dar profundidade às
cenas do que filmar em 2D, a diferença de custo



ficou muito menor. Boa parte das dificuldades técnicas do
passado também começa a ser superada.

A mudança explica a avalanche de filmes tridimensionais
que tomou conta dos cinemas. Só em 2010, estão previstos
15 lançamentos — mais de um por mês (veja o quadro na
pág. 44). A bilheteria obtida por Avatar demonstra a incrível
demanda do público por 3D. Durante pouco mais de um mês
em cartaz, o filme arrecadou 1,8 bilhão de dólares e bateu
Titanic, o maior recordista de todos os tempos. Segundo a
Fox, 80% desse valor veio da exibição em salas 3D nos Esta-
dos Unidos e ao redor de todo o planeta. No Brasil, conse-
guir ingressos para ver o longa-metragem nos dois únicos
cinemas IMAX do país tornou-se um duro desafio.

Na edição deste ano da Consumer Electronics Show (CES),
em Las Vegas, nos Estados Unidos, também não se falou em
outra coisa. Os produtos relacionados com imagens 3D volta-
dos para o público doméstico dominaram a feira. Panasonic,
LG, Samsung, Sony, Toshiba e NVidia foram algumas das em-
presas que mostraram desde TVs em alta definição até
players de Blu-ray e novos óculos — tudo sob medida para
quem quiser assistir ao conteúdo tridimensional [veja alguns
desses aparelhos na pág. 45). Quase ninguém revelou, no en-
tanto, o preço dos equipamentos. Se forem caros demais,
correm o risco de se tornarem um fiasco.

Aproveitar o 3D em casa também traz alguns incômo-
dos. O primeiro está no uso obrigatório de óculos. Por en-



quanto, todos os aparelhos anunciados para este ano exi-
gem as lentes para funcionar, o que pode ser desagradável
para muita gente. O segundo problema é a posição diante
da TV. "Será que todo mundo terá de se sentar paralela-
mente e de frente para a tela, como numa sala de cinema,
durante oito horas?", questiona Ronald Siqueira, assessor
técnico da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão (Abert). De acordo com o especialista, as emis-
soras brasileiras estão acompanhando de perto o tema.
"Tecnologia não se discute. Mas temos de ver se vai com-
pensar no futuro", diz.

Futebol e Carnaval
A Rede Globo, por exemplo, já começou a fazer experiên-
cias nessa área. Nos testes, algumas cenas da novela Viver
a Vida e do Carnaval do ano passado foram registradas em
3D. "Faremos isso de novo, agora com mais sofisticação,
no Carnaval 2010, em conjunto com a Sony", diz Fernando
Bittencourt, diretor da Central Globo de Engenharia. "Além
dos filmes produzidos por Hollywood, acho que os primei-
ros produtos em 3D deverão ser os eventos esportivos. A
Fifa já anunciou que fará alguns jogos da próxima Copa, na
África do Sul, em 3D. Estamos avaliando como exibi-los no
Brasil, em forma de demonstração."

Para Bittencourt, a produção de conteúdo tridimensio-
nal amadureceu muito nos últimos anos e deve migrar do
cinema para as residências. "A razão principal é a tecnolo-
gia digital que viabiliza todo o processo, além das novas
técnicas de exibição do formato, muito mais realistas e na-
turais", destaca. "Os filmes 3D antigos cansavam a vista
após algum tempo", completa. Isso não quer dizer que a
mudança ocorrerá com rapidez. Bittencourt explica que,
apesar de ter se tornado mais simples, o processo de gra-
vação ainda é mais complexo e caro do que o modo tradi-
cional. "Com certeza haverá um longo período de aprendi-
zado antes de a tecnologia 3D ficar massificada."

O cinema nacional também está entrando no mundo tri-
dimensional. Um dos primeiros filmes brasileiros com a
tecnologia deve ficar pronto até o fim deste ano. Dirigido por
Mariana Caltabiano, o longa-metragem Brasil Animado vai
misturar cenas dos principais destinos turísticos do país
com animações de dois personagens. Entre os locais que
vão pular da telona estão Jericoacoara, Salvador, Brasília,
Canoa Quebrada, Amazônia, Gramado e Foz do Iguaçu. "O
lançamento será em outubro. Estamos começando a pós-
produção", afirma Maritza Caneca, diretora de fotografia.

A equipe, de seis pessoas, usou duas câmeras Sony EX3
simultaneamente, para reproduzir a visão de cada um dos
nossos olhos. Um dos técnicos fica responsável pelo cálculo
da distância entre as duas lentes. É por meio da fusão das
duas imagens que surge o efeito 3D e os cenários ganham
profundidade. "Se você não tomar cuidado e as imagens pu-
larem muito para fora da tela, os espectadores podem sen-
tir enjôo", destaca Maritza. Todas as cenas do filme foram
gravadas em alta definição. "É um processo mais demora-
do", diz. Cada tomada pede novos cálculos e medições. A
fase de pós-produção também exige um esforço maior.



Quem quiser ter menos trabalho poderá optar
pela conversão de conteúdo 2D para 3D, embora
o resultado não seja exatamente o mesmo. Como
o preço pode ficar salgado, a experiência tem
sido usada principalmente em anúncios de pu-
blicidade. "Converter entre 30 e 45 segundos
custa cerca de 20 000 reais", diz Michael Kro-
nenberg, CEO da 3D Impact Media. Já um capítu-
lo de uma novela ficaria em 150 000 reais. Essa
opção seria inviável, contudo, porque a conver-
são demoraria até seis semanas. O executivo
prevê que, com o aumento da demanda, os pre-
ços diminuam no futuro.

O interesse no conteúdo tridimensional, se-
gundo Kronenberg, tem crescido. "Em 2008, não
houve muita procura. No ano passado, vi um
mercado se formando", afirma. Filmes como
Avatar ajudam a popularizar a tecnologia, mas o
executivo vê a diminuição da crise financeira in-
ternacional como outro ponto favorável. "Isso
tem estimulado novos investimentos." Como há
uma convergência de interesses que envolve
Hollywood e fabricantes de equipamentos ele-
trônicos, ele não vê nenhuma possibilidade de o
3D fracassar. "Existe uma força muito grande
por trás desse desenvolvimento", diz.

3D em três tempos
No início, os televisores compatíveis com imagens
em 3D vão ser parecidos com o sistema das atuais
salas de cinema. A União Internacional de Teleco-
municações (UIT) definiu, em janeiro, que a ado-
ção da tecnologia ocorrerá em três fases. Na pri-
meira etapa, prevista para começar já neste ano,
surgirá a televisão plano-estereoscópica. Os es-
pectadores terão de usar óculos para perceber o
conteúdo tridimensional. Mas, quando moverem a
cabeça, não haverá diferenças na imagem. Na

vida real, qualquer mudança de ângulo altera
também a perspectiva e a profundidade.

Essa característica será incorporada* na se-
gunda geração de aparelhos, batizada como TV
de perfil multivisão. Ainda não se sabe exatamen-
te quanto tempo levará para esses dispositivos
chegarem ao mercado. Na terceira etapa, que
deve ocorrer dentro de 15 a 20 anos, a UIT prevê a
chegada de televisores capazes de apresentar to-
tal realismo, usando imagens em que as caracte-
rísticas da luz, como freqüência e amplitude, são
cuidadosamente controladas. A organização vai
discutir esses avanços em seu próximo encontro,
marcado para abril. A idéia é criar uma carta com
recomendações para a adoção do 3D na TV.

Enquanto os parâmetros são definidos, os
avanços na tecnologia continuam. Durante a CES,
Samsung e Sony demonstraram protótipos de te-
las Amoled capazes de exibir conteúdo tridimen-
sional. Já a Toshiba apresentou um modelo de TV
capaz de fazer a conversão de 2D para 3D em
tempo real, independentemente do conteúdo. A
maior revolução, no entanto, virá com a queda no
preço dos televisores que dispensam os óculos.
"Algumas pessoas não vão aceitar bem o uso dos
óculos em casa", afirma Kronenberg, da 3D Im-
pact Media. Essa última barreira seria eliminada.
Hoje, no entanto, ainda são equipamentos caros
demais para chegarão mercado.

No Brasil, o 3D só deve se tornar uma prioridade
no final da década. Por enquanto, as emissoras es-
tão mais preocupadas com a expansão do sinal da
TV digital, que precisa chegar a todo o território até
2016. Parte dos investimentos também está con-
centrada em levar recursos de interatividade aos
receptores digitais. Depois disso, no entanto, o foco
deve mudar. E, então, se um índio atirar uma flecha
na direção da câmera, é melhor tomar cuidado.

Text Box
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