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As opções de 3D e lenticular permitem um t ipo de 
efeito relacionado com o transporte da imagem bid i 
mensional para o mundo tridimensional. Por sua vez, 
essas opções necessitam também um complemento 
diferente, paraque o resultado final possa ser visualiza
do como esperado. 

I M A G E N S 3 D 
Processo pelo qual podemos ver imagens bidimensio
nais com a ilusão de serem tridimensionais. Isso pode ser 
feito inserindo cada um dos elementos em um deter
minado plano para criar a profundidade necessária. Para 
conseguir visualizar esse efeito, é necessário o auxílio de 
óculos especiais que transmitam uma imagem diferente 
para cada olho, o que altera o ângulo de cada imagem e 
faz com que o cérebro crie a ilusão de profundidade. 

T E C N O L O G I A LENT ICULAR 
A tecnologia de impressão lenticular consiste em uma 
lente lenticular colocada sobre um impresso para gerar 
a sensação de profundidade de campo e/ou mesmo a 
possibilidade de trocar ou mover elementos vistos sob 
ângulos diferentes.Temos vários exemplos desse t ipo de 
aplicação, que vão desde as figurinhas que recebemos 
de presentes nos salgadinhos da Elma Chips, até cartazes 
e publicidades espalhadas em shoppings e aeroportos. 
A principal vantagem, neste caso, é a presença da lente 
sobre o impresso, o que permite visualizar a imagem 
sem a necessidade de um óculos 3D. 

L E N T I C U L A R E SUAS V A R I A Ç Õ E S 
São vários os efeitos que podem ser produzidos usando 
a tecnologia lenticular, entre eles: 
• Flipping: é o processo mais simples de todos e 
permite a troca da imagem quando vista por ângulos 
diferentes. 

Agora que conhecemos as diferenças básicas entre as 
imagens 3D e a tecnologia lenticular com suas variáveis, 
é hora de entrar no Photoshop e descobrir quais são os 
comandos para criar essas imagens. A ut
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3D WORKSPACE 
O Photoshop tem uma área de trabalho totalmente de
dicada à aplicação tridimensional. Dessa forma, todos 
os painéis principais para essa finalidade são organiza
dos na tela. 
Para escolher o Workspace 3D, basta entrar no menu 
Window > Workspace > 3De pronto, sua tela será confi
gurada com as ferramentas certas. 

P LANE JAMENTO D A I M A G E M 
Temos dois pontos de partida: uma ilustração que sepa
re os elementos em layers, ou que capture os elementos 
separados em layers. De todas as formas, é necessário 
que os elementos estejam em campos separados. 
Isso significa que, na grande maioria das vezes, você não 
vai conseguir um efeito surpreendente sem o devido 
planejamento da imagem. 

SEPARANDO OS 
ELEMENTOS 

Vamos começar o processo preparando a imagem no 
Photoshop. Para isso, é necessário que você separe todos 
os elementos com que deseja trabalhar de forma tr id i 
mensional em layers. 

É importante também que eles estejam organizados de 
uma forma lógica, ou seja, o elemento mais distante fica 
na parte inferior do painel de Layers e o elemento mais 
próximo fica na parte superior. 
Para falar a verdade, o inverso também pode acontecer; 
mas o cuidado mesmo fica em evitar a mistura de layers. 

CONVERTENDO 
SEUS LAYERS 

Agora, vamos converter cada um dos layers presentes 
no arquivo para um layer 3D. Isso pode ser feito clicando 
sobre o nome do layer e, depois, escolhendo a opção 
New 3D Postcard from Layer que fica no menu 3D. 
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• Parallax: A distância entre as câmeras usadas. Basica
mente, ao aumentar seu valor, a sensação de profundi
dade é ampliada. Valores ideais para essa opção ficam 
entre 15 e 30. 
• Focal Plane: É responsável por posicionar o objeto 
mais distante ou mais próximo. Podemos resumir como 
o comando que define os planos. Seus valores podem 
variar de +100 até -100. Valores positivos deixam os 
objetos mais próximos e valores negativos deixam os 
objetos mais distantes. 
• Lenticular Spacing: Fica disponível somente com a 
opção Vertical Interlaced. Nele, devemos inserir a espe
cificação de lente que será colocada sobre o impresso 
final. Um bom valor para quem prentende trabalhar com 
impressoras jato de tinta como Epson, HP ou Canon é 
40 Ipi. Mas sempre consulte seu fornecedor para saber 
exatamente qual lente está usando. 

RENDER SETTINGS 

Com a configuração aberta, clique na última opção, que 
tem como ícone uma caixa com deslocamento azul e 
vermelho, simulando o 3D. Dessa forma, novas configu
rações ficam disponíveis: cada uma delas controla um 
parâmetro dentro da produção de imagens tridimensio
nais, como vou explicar a seguir. 
• StereoType: Há duas opções: Red/Blue e o Vertical 

Interlaced. A primeira gera imagens 3D que podem ser 
usadas com óculos Azul/Vermelho e a segunda gera 
imagens com a tecnologia lenticular. 

Vamos começar a definir os parâmetros de profundidade 
para cada um dos layers. Vou começar de baixo para 
cima, assim, seguimos uma ordem lógica e evitamos 
qualquer t ipo de dúvida durante o processo. 
Clique sobre o layer mais abaixo e, pelo menu 3D, esco
lha a opção Render Settings. Insira os valores abaixo para 
cada um dos layers: 
• Cidade: StereoType: Vertical Interlaced, Focal Plane: 
-80, Parallax: 30 e Lenticular Spacing: 40. 
• Filme: StereoType: Vertical Interlaced, Focal Plane: -40, 
Parallax: 30 e Lenticular Spacing: 40. 
• Balão: StereoType: Vertical Interlaced, Focal Plane: -20, 
Parallax: 30 e Lenticular Spacing: 40. 
• Alekeese: StereoType: Vertical Interlaced, Focal Plane: 
0, Parallax: 30 e Lenticular Spacing: 40. 
• Focal Plane: StereoType: Vertical Interlaced, Focal 
Plane: 50, Parallax: 30 e Lenticular Spacing: 40. 

Resumindo, somente os valores inseridos na opção Focal 

Plane foram alterados. O restante deve manter a unifor
midade, pois eles definem a condição técnica do efeito. 
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• Dados técnicos: Antes de imprimir o arquivo, é neces
sário fazer alguns ajustes na resolução da sua imagem 
para que a impressão aconteça sem qualquer problema. 
Cada impressora trabalha sob uma condição ideal. Sen
do assim, temos: 
Epson: 720ppi | HP: 600ppi | Canon: 600ppi. 

Verifique se seu arquivo foi criado seguindo essas especi
ficações. Caso contrário, você pode usar a ferramenta de 
Crop com valores predefinidos para a resolução e, assim, 
ajustar sua imagem. 
Quando usamos a ferramenta de Crop, interpolamos o 
arquivo. Mas, nesse caso, isso não importa tanto, uma 
vez que a imagem sofreu bastante com o cálculo aplica
do sobre ela. 

IMPRIMINDO 
SUA IMAGEM 

Agora, você deve imprimir a imagem usando um 
papel de alta qualidade como, por exemplo, um papel 
fotográfico. Isso permite maior definição e acomoda 
melhor a tinta. 

TESTANDO O SISTEMA 
Coloque a lente sobre o impresso e gire o mesmo, 
você vai perceber que os elementos agora estão 
tridimensionais. 
Acredito que, como eu, você ainda não havia pensado 
como o 3D do Photoshop possui diversas novidades. 
Tenho certeza que, a partir de agora, você começará a 
testar sua criatividade e buscar as mais diversas combi 
nações. Portanto, boa sorte! 
Última dica: você pode usar exatamente o mesmo 
processo que usei aqui em uma ilustração para criar a 
sensação tridimensional em uma imagem. 

IMAGENS 3D 
Se seu objetivo é gerar uma imagem para ser vista com 
os tradicionais óculos 3D, a única diferença entre o exer
cício anterior e este está na opção Stero Type presente no 
Render Setting. 

Nela, você deve selecionar Red/Blue para que o Pho
toshop aplique o descolcamento definido pelo Focal 

Plane. Sua imagem vai ficar um pouco confusa, pois 
o deslocamento do vermelho e azul é feito, mas após 
colocar os óculos, o efeito fica show! 
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Text Box
Fonte: Desktop, São Paulo, ano 21, n. 123, p. 92-96, ago./ set. 2011.




