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White paper – Pós-Produção 3D Stereo 
 

A estereoscopia 3D é um tema que está na ribalta, provavelmente o maior tema de cinema e de 

Broadcast do momento actual. Quando bem produzidos os efeitos de Stereo 3D são 

espectaculares. Será com certeza a causa de uma grande mudança na indústria audiovisual tal 

como foi o aparecimento da imagem a cores e a introdução do som nos filmes. Isto são boas 

notícias para todos nós, como profissionais e como consumidores. Como uma indústria, nós temos 

uma nova linguagem ou seja um novo instrumento para aprender a usar, novos truques para 

dominar e novas dor de cabeça (literalmente) para tentar evitar. Neste momento encontramos 

uma grande discussão na rodagem de 3D e na sua visualização, mas muita mais discussão está a 

acontecer na pós-produção de estereoscopia 3D. 

Neste artigo iremos aprofundar alguns conhecimentos necessários ao processo de pós-produção 

3D Stereo. Para a maioria de nós, inclusive o autor, a estereoscopia 3D é uma experiência de 

aprendizagem que está agora a começar. Sorte para nós que já existe algum conhecimento 

adquirido e disponibilizado por pessoas que estão a trabalhar em estereoscopia neste momento. 

Antes de ver-mos onde estamos agora, nós precisamos de perceber o que foi feito até este 

momento. Por isso aqui vai um pouco de história. 

Os princípios da pós-produção óptica 3D  

Voltando atrás á era dourada dos filmes 3D na década de 50, a pós-produção estereoscópica era 

muito “tentativa e erro”. 

Existem 4 grandes problemas para a pós-produção 3D: 

• Os filmes são muito difíceis de rodar (não se faz a mais pequena ideia do de qual é o efeito 

3D sem ter de esperar um dia ou mais). Imagens mal captadas e inconsistentes 

significavam que as casas de pós-produção começavam logo com material muito 

problemático e sem qualidade estereoscópica. 

• A pós-produção por si só era lenta e muito difícil. Os tradicionais efeitos ópticos e 

químicos são difíceis por natureza num filme 2D convencional, logo eram um pesadelo em 

3D porque não se sabia qual seria efeito 3D até ser impresso na película. Muitas das vezes 

os efeitos 3D não funcionavam muito bem. 

• A projecção tinha truques e era complicada. Significava que o controlo de qualidade era 

um grande assunto para grandes especialistas. 

• A projecção em película não é muito estável, mexe-se e salta – aborrecendo quando vista 

em 2D mas uma grande dor de cabeça quando projectada em 3D. 
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 Camara para estereoscopia 3D de 1922. 

É um facto que alguns filmes saíram com imperfeições, com o passar do tempo e a falta de 

orçamentos o cinema 3D quase acabou. Os espectadores nem sempre desfrutaram da experiência 

de ver imagens 3D estereoscópicas, logo á partida chegou-se á conclusão que a estereoscopia 3D 

não era um grande negócio para as grandes produtoras de cinema.   

 

Pós-Produção Estereoscópica digital 

Vamos dar um salto para os mais recentes desenvolvimentos na área. Por volta dos inícios dos 

anos 90 as ferramentas para efeitos visuais ficaram disponíveis. Então, apareceram também as 

ferramentas de DI (Digital Intermidiate). Em paralelo, captura digital e projecção digital chegaram 

para ajudar a resolver alguns problemas especialmente na exibição de conteúdos produzidos em 

película.  

Por isso, os produtores e realizadores tem melhores recursos e ferramentas para resolver 

problemas e melhorar a qualidade do resultado final pretendido – muitos excelentes filmes em 3D 

já foram lançados e muitos outros estão a ser feitos. Assim, fazer um filme 3D é agora mais fácil? 

Infelizmente não o é, continuam a existir muitos problemas em pós-produção. Além de todos os 

assuntos a resolver para um filme convencional 2D é necessário acrescentar os problemas que 

envolve todo o fluxo de trabalho de um projecto 3D. 

É angustiante o grande problema que é não poder pré-visualizar aquilo que estás actualmente a 

fazer está correcto ou não. Vamos tentar quebrar isto, em baixo poderá ver as várias partes que 

está dividido um típico processo de criação de um filme 3D.   
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Edição Off-Lining Stereo 3D 

O primeiro problema é ser off-line. É impossível ver com precisão o resultado de projectos em 

estereoscopia 3D em sistemas de edição off-line convencionais. De seguida são apresentados 

alguns dos problemas mais básicos: 

• Quando se está a trabalhar a baixa resolução, tipicamente a ver apenas um olho, é 

impossível detectar alguns artefactos de baixo nível que podem afectar uma das camaras 

e não afectar a outra (sujidades, reflexos na lente ou sensor, problemas de reprodução…), 

podem estar a afectar a qualidade do resultado final. A resposta está em tentar identificar 

os potenciais problemas o mais cedo possível para resolve-lo antes do processo de 

finalização, ou ter ferramentas disponíveis num sistema on-line para resolve-los. 

• Tem que haver sincronismo entre as duas camaras tal como existe com os dois olhos (por 

exemplo o deslocamento de uma frame no timecode pode ser introduzida durante o 

processo de gravação ou transferência) que dará origem a um erro de sincronismo. O 

processo off-line ideal deveria identificar este problema e corrigi-lo.  

• Pode haver pequenas variações de cor ou de luminosidade entre cada uma das camaras 

(“olhos”) que não são detectadas durante o processo off-line. Assim, com uma boa dose 

de criatividade é necessário que um especialista em correcção de cor faça também esse 

tipo de trabalho.  

Além destes grandes problemas, existem outros problemas mais subtis no sistema off-line 

• Não se pode avaliar a qualidade da estereoscopia 3D pelo efeito da convergência. Tendo 

planos que vão “saltando fora” e que não são vistos como uma verdadeira sequência. No 

entanto a convergência das camaras pode ser alterado usando ferramentas de efeitos 

visuais, ás vezes é necessário re-definir a sequencia de planos para melhorar a qualidade 

3D. 

• Não se pode avaliar o ritmo do projecto 3D( o 3D tem mais impacto em planos de longa 

duração). Um editor que trabalha em 3D off-line necessita de aprender o meio-termo. 

Nada fácil para quem está habituado a fazer cortes rápidos.   

• Quando os objectos se movem para fora do ecrã, numa camara desaparece antes da 

outra, causando um efeito incómodo e inquietante que é detectado pelos nossos olhos – o 

ideal é mantê-los fora de uma área de interesse. 

• Normalmente o projecto também precisa de uma versão 2D. Esta poderá ter uma grande 

diferença na montagem final do filme.  

 

Tudo isto significa que o processo de edição off-line continua a ser necessário – mas não para um 

processo definitivo de finalização de um projecto 3D. Tipicamente, muito mais correcções são 

necessárias ser feitas num processo de finalização 3D on-line do que num projecto convencional, 

por isso é necessário ter acesso às correcções de cor, compreender os efeitos visuais e conhecer as 

ferramentas de edição para um processo on-line. 
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Edição On-Lining de Stereo 3D usando sistemas convencionais 2D. 

O próximo tema assentará em aspectos acerca de edição 3D em tempo real. Terá que ter um 

visualizador especial, onde os elementos alojados algures são reunidos e exibidos para um 

servidor ou par de servidores através de projecção digital. Alternativamente no estúdio terá de 

existir um supervisor em efeitos visuais, um editor e um especialista em correcção de cor. 

Dependendo da técnica de visualização 3D Stereo que está a ser usada (shuttered, polarização…), 

algumas ou todas as necessidades seguintes devem ser consideradas. 

• Qualquer que seja o sistema de projecção que está a ser usado, a sincronização dos olhos 

é crítica. Latência e dessincronização nos servidores ou em qualquer tipo de dispositivos 

intermédios significa que não se pode avaliar se existe alguma problema naquela imagem 

estereoscópica. Isto necessita de cuidados acrescidos antes de a sessão começar e se 

necessário verificar várias vezes durante a sessão. 

• Os lugares da sala de projecção tem de ser pensados e muitas das vezes alterados, o tela 

de projecção deverá estar localizada á frente tal como numa sala convencional, e é 

necessário ter em conta que os espectadores estarão localizados em diversos ângulos de 

visualização. 

• A percepção de profundidade de som também é importante. Actualmente alguns dos 

projectos estão a usar sistemas surround 7.1 e isto necessita de um especialista na linha 

da frente. 

O aspecto mais importante ao usar sistemas convencionais 2D é a repetição, por natureza não é 

um processo muito interactivo. Isto significa que é um trabalho de suposições e de tentativa e 

erro. Muitos e excelentes trabalhos foram terminados desta forma mas é um trabalho muito duro.  

 

Edição On-Lining de Stereo 3D usando sistemas 3D nativos. 

Claramente o que nós precisamos são sistemas de pós-produção 3D genuínos. É por causa disso 

que na IBC2007 a Quantel lançou uma versão para estereoscopia 3D dos seus sistemas Pablo, iQ e 

Sid vencedores de vários prémios – um novo produto dedicado á produção estereoscópica. 

Stereo necessita de grandes requisitos para o processo de pós-produção, por isso o Pablo, iQ e Sid 

todos eles partilham uma nova e única tecnologia de software/hardware sem igual para trabalhar 

em projectos de estereoscopia 3D.   

• “FrameMagic disk management”: ficheiros 3D stereo ocupam pelo menos o dobro de 

espaço no disco rígido em comparação com um projecto convencional 2D, e necessita do 

dobro de processamento para a sua reprodução. A solução FrameMagic da Quantel é 

usado aqui para que não haja cópias quando os dados estão a ser acedidos e não necessita 

de ser desfragmentado ou consolidado durante a edição. A reprodução de imagens 

estereoscópicas é garantida sem qualquer tipo de saltos ou dessincronização dos “olhos”, 
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ou seja das duas streams de dados. O que elimina logo á partida potenciais dores de 

cabeça no controlo de qualidade estereoscópica. 

• “Genetic Engineering” é partilhado em todo o fluxo de trabalho: trabalhando como uma 

equipa de sistemas num projecto de 3D Stereo significa mover ou partilhar pelo menos o 

dobro dos dados de um projecto convencional. Pablo, iQ e Sid podem usar a “Genetic 

Engineering” para trabalho em equipa com qualquer outro produto em Linux sem 

necessitar de criar uma única imagem extra e sem perder qualquer tipo de performance, 

gestão de discos e cópias de dados são aspectos ligados apenas ao SAN. Tudo isto permite 

ganhar tempo e dinheiro.   

• A manipulação de imagens 3D Stereo exige pelo menos o dobro de capacidade de 

rendering e de processamento. Pablo, iQ e Sid todos usam a tecnologia da Quantel MME 

(Multiple Media Engine), que reduz dramaticamente qualquer tempo de espera para 

processamento e rendering. Isto torna as sessões muito mais fáceis e rápidas.  

Assim, com uma solução mais rápida e potencialmente mais barata, a pós-produção de imagens 

3D deixa de ser assustador porque não é mais uma dor de cabeça para os editores. Pablo, iQ e Sid 

são usados em todo o processo de edição. Isto significa que se poderá trabalhar em tempo real 

com toda a confiança, sem ter de esperar e sem tempos de rendering, desta forma poderá ver-se 

exactamente aquilo que se está a fazer enquanto se está a editar. As placas gráficas podem 

reproduzir imagens estereoscópicas mas pode acontecer de não o conseguirem em tempo real, 

Existe também os dados com qualidade superior a 8 bits, e as falhas de reprodução podem 

acontecer, estes são problemas que não acontecem nos sistemas da Quantel.    

Finalmente, a exigência mais importante para o 3D online é poder trabalhar de uma forma 

interactiva, com toda a qualidade técnica necessária. É desgastante não poder ver exactamente 

aquilo que pretendes daquilo que estás a fazer.  

É muito desagradável pensar que o hardware  

Por causa de alguns aspectos do off-line previamente mencionados, muito mais é necessário 

corrigir em pós-produção online. Isto que significa que um editor online de 3D ou um sistema de 

correcção de cor idealmente necessita de qualquer ferramenta que permita resolver problemas de 

última hora – e estes problemas podem precisar de correcções de cor, de edição ou mesmo de 

efeitos visuais. A alternativa é ter de usar várias máquinas ao mesmo tempo e pior ainda, ter de 

copiar ou mover dados entre elas. Pablo iQ e Sid todos eles tem uma gama completa e extensiva 

de ferramentas que estão disponíveis imediatamente para os artistas. Significa isto que os 

problemas podem ser resolvidos facilmente.    

É também por esta razão que estamos a usar computação convencional para o processamento de 

3D Stereo, Pablo iQ e Sid também usam hardware especial para computar e manipular todo a 

composição de imagens estereoscópicas em tempo real, on-line e sem voltar a gravar no disco. 

Isto significa que a convergência, a força dos efeitos 3D e todos os parâmetros podem ser 

alterados e imediatamente reproduzidos instantaneamente.  
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Conclusão 

Claro, tudo isto é apenas um bocado do que sabemos hoje, e tal como disse antes, todos nós 

temos muito que aprender nesta fase. Stereo 3D é a melhor coisa que aconteceu na nossa 

indústria nos últimos anos. É uma oportunidade para todos nós – Fabricantes, broadcasters e 

produtores. E é divertido. 
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Apêndice 
 

Imagens Estereoscópicas 

Dispositivos modernos de captação 3D usam duas camaras digitais (normalmente em HD) ligadas 

entre si num sistema especial para gravar a cena. O centro das lentes das camaras tem de ter a 

mesma distância que tem a distância dos olhos de um Humano. No entanto, para aumentar o 

efeito 3D este valor pode ser alterado aumentando ou reduzindo ligeiramente. 

 

 

  

 

Variando a distância entre as camaras (distância interocular) altera-se o resultado final do efeito 

3D. Variando os ângulos das camaras altera-se a área de interesse (ponto de convergência). 

Também é possível alterar a área de interesse entre os objectos do primeiro plano ou plano de 

fundo, isto é possível rodando ligeiramente uma das camaras ou as duas ao mesmo tempo. Isto 

provoca o efeito de natural que os nossos olhos tem em que vão alterando os pontos de interesse 

ou seja o ponto de profundidade. A distância interocular média dos olhos humanos é de cerca de 

63.5mm (2.5 polegadas), no entanto as camaras de estereoscopia normais começam a perder o 

efeitos 3D quando a distância do sujeito é superior a 100 metros, mas há sistemas de camaras 3D 

que permitem alterar a distância entre as lentes até 800mm ou mais. Cada camara grava uma 

imagem e porque os ângulos de visão são diferentes, as camaras captam também elas imagens 

ligeiramente diferentes. O Sistema de percepção visual Humano é muito complexo, uma imagem é 

vista por um dos olhos e o outro olho vê a outra imagem. A audiência vê três imagens virtuais em 

vez de duas imagens reais. Porque a imagem virtual do meio é uma combinação de duas imagens 

reais, o cérebro faz um processamento visual muito inteligente e os espectadores vêem a cena 

como se fosse uma imagem tridimensional. 
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Nota 
 

Este artigo foi extraído de uma publicação da Quantel, The Digital Fact Book, para celebrar o 20º 

aniversário desta publicação a Quantel decidiu inserir um capítulo em que explica os fundamentos 

da pós-produção 3D Stereo. Através deste artigo tenta demonstrar as potencialidades dos seus 

novos produtos direccionados para este novo e crescente mercado. 

A tradução para português tem como principal objectivo ajudar todas as pessoas que estejam 

interessadas na área e que normalmente não conseguem arranjar nenhum tipo de informação em 

língua Portuguesa. 

O autor da tradução não se responsabiliza por qualquer tipo de erro que exista no artigo 

traduzido. 

        O Autor: Bob Pank (Quantel) 

    O tradutor: Marco Neiva 
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