
m dos assuntos mais controvertidos e

incompreendidos da fotografia digital é

a interpelação. Rara banalizar a

conversa, vamos estabelecer uma definição de

interpelação: toda e qualquer alteração no

número absoluto de pixels da imagem, seja

aumento ou diminuição. OK, diminuir não é

exatamente interpolação. Porém, gera

degradação de qualidade e exige cuidados,

já a pouco lembrada magnificação implica

justamente não alterar o número absoluto

de pixels, mas somente sua distribuição

relativa num espaço físico. Complicado? Sim,

mas é simples de usar. No final das contas, é

o que importa. É como um carro: você sabe

dirigir, mas não quer ou não precisa saber

como ele funciona. Enfim, leia e entenda

tudo - de interpolação, não de carro.

Num conceito mais amplo, interpelar é

estimar um valor desconhecido a partir de

valores conhecidos. Por exemplo, quando se

utiliza a regra de três, acontece uma

interpolação. Estima-se um número

desconhecido utilizando-se a proporção a

partir de números conhecidos.

Uma das fórmulas é denominada

interpolação polinomial pelo método Newton.

Chique, hein? Mas não se preocupe com

estes termos. Quando você abre o

capo do carro, não fica em contemplação

metafísica diante de toda aquela traquitana

Apenas repõe água e óleo. Faça o mesmo

com a fotografia: simplifique.

CLICOU, INTERPOLOU
A rigor, toda captura digital recorre à

interpolação. Clicou, interpelou. Por quê?

Por um simples motivo: o sensor digital, seja

CCD ou CMOS, precisa capturar as cores

RGB ao mesmo tempo, certo? Acontece

que, nos primórdios da fotografia digital,

havia três CCDs dentro de uma câmera

grandona: um sensor para cada cor. Mas

esses mastodontes só poderiam clicar

objetos completamente imóveis, pois, na

realidade, rolavam três fotos, uma em cada

cor primária, que, depois, eram mixadas.

Obviamente, qualquer movimento

inviabilizaria a foto final - ou pareceria feita

por um fotógrafo bêbado.

Ora, este esquema não serve para a

fotografia dinâmica, como estamos

acostumados. Qual foi a solução encontrada

pelos fabricantes de sensores? Apertar três

sensores em um. Assim, cada célula

fotossensível captura uma cor primária. Num

dique, todas as cores são capturadas. O

problema dessa solução são os buracos

resultantes da operação (veja no desenho

abaixo, que representa uma forma simplificada

de sensor). Imagine: uma célula vermelha,

outra azul, depois outra vermelha e uma

verde... De vermelha para vermelha, ficou um

buraco, que precisaria ter informação de

vermelho. É preciso preenchê-lo. Aí caímos

naquela definição matemática: estimar um

valor desconhecido a partir de valores

conhecidos. Taí a interpolação.

Foto em 6 MP (acima), sem alteração de tamanha, e a imagem interpelada (aumento de 80%)



Daí a razão de perceber, com

alguma freqüência, que as câmeras

digitais apresentam pouco contraste.

Pior ainda se você confia na telinha LCD

da sua câmera, que costuma ser mais

brilhante e contrastada do que um

monitor bem calibrado - este é um

assunto crucial, tema de futuro artigo.

Esses buracos, quando preenchidos,

acabam tendo alguma impureza na cor.

Digamos que sejam meio cinzentos.

Assim, a imagem ganha muito meio-

tom, perdendo algum contraste.

Resultado: nem as portentosas câmeras

de 16 ou mais megapixels escapam da

interpelação. Fala-se em sensores que

terão capturas mais contínuas. O Foveon

X3 é uma vaga promessa. Mas certas

coisas são como a Angelina Jolie: só

acredito vendo, cheirando e apalpando.

Enfim: interpelação é freqüentemente

vinculada a algo ruim, o que não

corresponde necessariamente à verdade.

Como os sensores evoluem

espantosamente, as capturas também

estão ficando excelentes. Sem medo de

errar, posso afirmar que certos backs

digitais com modestos 11 megapixels

superam o cromo 35 mm.

Portanto, pare de pensar que o

digital nunca vai alcançar o filme. Já

alcançou. O detalhe é que um back digital

custa pelo menos uns US$ 15 mil. Talvez

o preço do seu carro, senão mais.

Melhor ficar com o carro.



A janela Image Size (Tamanho da Imagem) tem enorme importância na compreensão
do que o arquivo pode assegurar em qualidade quando impresso em papel fotográfico

EXEMPLO PRATICO
Suponhamos que você use uma

câmera de 6 megapixels. É uma excelente

resolução. Não tenha ansiedade em partir

para 8 MP embora os modelos estejam aí,

com preço não tão assustador. Olha o

quanto de alegria estes modestos 6 MP

podem trazer a você.

A começar pela magnificação: no

Photoshop foi aberta uma imagem de

6 MP - usei uma Fuji Finepix 53 regulada

para a resolução em questão e registrei a

mosca. Clique em /mage > /mage Size

(Imagem > Tamanho da Imagem). Surge

uma nova janela (veja acima). Entendê-la é

crucial: há um arquivo cujas dimensões são

3024 x 2016 pixels. É o que chamo de

valor absoluto da imagem. Esses dois

campos são os que melhor definem a

capacidade de impressão do arquivo.

Desative o último quadradinho da

janela: Resomp/e /mage (dependendo de

sua versão de Photoshop, aparecem

submenus neste quadradinho; a princípio

deixe em Bicubic ou Bicubic Smoother, se

houver]). Os outros dois (Sco/e Sty/es e

Constrain Proportions) devem permanecer

cucados. Repare que os dois primeiros

campos (largura e altura em pixels) ficaram

cinza, indicando que você não pode alterá-

los. Portanto, estamos prestes a fazer uma

magnificação, que mostra um valor relativo.

No quinto campo, troque o número

72 ppi por 300 ppi ("pelamordedeus", pare

de confundir com dpi; daqui a pouco

explico melhor). Este número cabalístico e

malcompreendido, 300 ppi, não é

obrigatório; é apenas comum.

Agora, vê-se o seguinte tamanho em

centímetros: 25,6 x 17,07 cm (janela

abaixo). Não parece muito, mas garanto

que você pode fazer uma excelente

impressão fotográfica digital neste tamanho.

E a maioria das pessoas não saberia dizer

se você usou filme 35 mm ou câmera

digital. E se quiser uma print 20 x 30 cm?

Rola também. Uma Interpelação de cerca

de 20% é bastante discreta.

A resolução de 300 ppi é a Indicada para
Impressões fotográficas em minilab digital

OS FAMOSOS 300 PPI
Portanto, 300 ppi é tudo de que você

precisa para uma ótima impressão em

minilab digital, como o Fuji Frontier, e

mesmo em revistas de alta qualidade. No

mercado, há minilabs que alegam maior

resolução de entrada, mas acredite: com

300 ppi você terá excelentes resultados.

Claro que, se sua foto não for boa,

continuará assim em qualquer resolução.

Partimos do pressuposto de que você

tenha uma foto bem focada e bem exposta,

num ISO baixo, como 100 ou 200.

Outra coisa para não confundir mais:

resolução de entrada e de saída. Por

exemplo: pegue um arquivo de 300 ppi e

mande para sua impressora jato de tinta

doméstica, que deve ter pelo menos

2.400 dpi. Dpi é a sigla de dot per inch.

Prefiro não traduzir dot, pois, se trocarmos

por ponto, acaba gerando mais confusão.

Dot é a gotícula de tinta que cai no papel,

um microponto de impressão. Para

gerar esta impressão, sua impressora

precisa dos pixels, que contêm o pacote

de informações necessário.

Numa continha simples, nota-se que

um pixel é suficiente pra gerar oito dots.

Uma print de minilab digital nem pode

ser medida em dots, pois a imagem é

gravada em cristais fotossensíveis e de

tamanho variável. Portanto, ppi e dpi são

coisas bem diferentes. A origem da

confusão data do começo da década de

1980, pois as primeiras impressoras

tinham apenas 300 dpi. Como os dots

coincidiam com o número de pixels,

confundiu-se tudo.

Observe que 300 ppi (pixels per inch,

ou pixels por polegada) representa uma

grande densidade de informação.

Entenda os pixels como "cubos de

informação", e não quadrados.

Digamos que cada cubo é um pacote

tridimensional de informação que contém

a cor e suas respectivas características

(pureza, saturação, tonalidade, brilho,

profundidade...). Trezentos deles, no

espaço de uma polegada (cerca de 2

centímetros e meio) dão uma ótima

densidade de informação. Imagine um

cubinho desses por milímetro.



RESOLUÇÃO X TAMANHO
Voltando à janela Image Size: ao

trocarmos os 300 ppi por 150 ppi (ainda

com o Resomple Image desativado), temos

como resultado 51,2 x 34,14. Repare que

é exatamente o dobro da medida anterior.

Conclusão: o tamanho em centímetros é

inversamente proporcional à resolução.

Por mais estranho e paradoxal que

possa parecer, diminuir a resolução permite

aumentar o tamanho da impressão. Não,

não tem milagre. Entra agora o concerto de

qualidade perceptível. Quanto maior a

impressão, maior a distância que o

observador mantém dela. Por exemplo:

uma impressora digital que utiliza esta

resolução de 150 ppi é a Kodak LED.

Portanto, com meu arquivinho de 6 MP

posso fazer uma ótima impressão no

tamanho 51 x 34 cm e, interpelando

um pouquinho, dá para imprimir em

40 x 60 cm, tranqüilo. Nada mal. Já fiz

ampliações bem razoáveis de 50 x 75 cm

usando algumas técnicas. Mas vamos além.

Ao trocar os 150 ppi por 100 ppi,

temos 76,8 x 51,2 cm. É uma ótima

resolução para um bonner. Acontece que

banners, normalmente, são descartáveis

(usados em uma promoção, por exemplo)

e vistos de longe, como numa vitrine de

shopping. Assim, é comum utilizar apenas

72 ppi. Sim, coincidentemente, a mesma

resolução de monitor do micro. Aí

chegamos a 106,6 x 71, l cm. Aumentar

uns 20%? OK, ficamos com 120 x 85 cm,

com boa qualidade.

OUTDOOR COM 6 PPI
Vamos mais além: por que não fazer

um outdoor com este mesmíssimo

arquivo? A resolução de um outdoor

urbano é aproximadamente 30 ppi.

Resultado: 256 x 170 cm. Quase três

metros de largura! E um outdoor de

estrada? Basta 6 ppi. Chegamos a

12,80 m x 8,5 m. Quinze metros, fácil.

Esta resolução parece baixíssima, mas

lembre-se da qualidade perceptível: você

está na estrada dirigindo, em alta

velocidade, e o outdoor está a centenas de

metros de você. Portanto, resoluções mais

atas são puro e absoluto desperdício. Não

melhoraria em nada a visualização.

Repare que, até agora, tudo foi muito

rápido, instantâneo mesmo. Isto acontece

porque magnrficação não exige nada do

processador; mas interpelar exige, e muito.

Vamos voltar a resolução da imagem para

300 ppi: clique no quadradinho do

Resample Image. As janelas do Pixel

Dimensions ficam ativas. Portanto, agora

vamos efetivamente alterar o número de

pixels, isto é, fazer a interpelação.

Troquemos a largura (width) de

25,6 para 45 cm - alguns minilabs têm esta

dimensão máxima de papel. Observe que

o aumento foi de quase 80%. Veja a série

de conseqüências que isso implica: a altura

foi para 30 cm, os pixels foram para

5.315 x 3.543 e o arquivo de 17,4 MB

passou para quase 54 MB. É um grande

aumento! E demora para processar -

num bom computador, cerca de

15 segundos. Por quê? Este cálculo de

interpelação é bastante complexo e exige

bastante poder do seu equipamento.

Ao ampliarmos em 100% a

visualização da imagem na tela,

percebemos nitidamente a perda de

qualidade - veja detalhe na imagem da

mosca, na foto que está na página de

abertura do artigo. Existem algumas

formas de amenizar isso, sem dúvida.

Contudo, tais técnicas são tema para um

próximo artigo. Não perca!
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