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Glossário do “3D” 

Em qualquer disciplina, a nomenclatura é de importância óbvia. É crucial para todas 
as pessoas que estão a trabalhar na área em concordar no mesmo conjunto de definições. 
Sem isso, é impossível de comunicar – ou seja é impossível comunicar sem haver 
ambiguidades. Parte do meu trabalho é trabalhar com estúdios e realizadores para os ajudar 
(e a mim) a entender como fazer filmes estereoscópicos. Isto é uma arte que ainda está a ser 
inventada. A projecção digital abriu porta para o avanço na criação de conteúdos 
estereoscópicos. Considerando que no passado os estúdios de cinema utilizavam esta 
técnica de uma forma esporádica e errada, ou que os melhores filmes eram feitos apenas 
por um conjunto pequeno de pessoas, tipicamente os filmes eram para parques de atracções 
ou para grandes exposições, a porta abriu-se agora para as salas de cinema convencionais, 
que é um nível com maior actividade. 

Nas minhas viagens aos estúdios e visitas aos realizadores, eu tenho reparado que as 
pessoas estão a usar diferentes terminologias. Às vezes eles estão tentando dizer a mesma 
coisa com palavras diferentes, e às vezes dizem coisas diferentes com as mesmas palavras. 
É confuso, e isso não ajuda ao desenvolvimento de uma nova forma de arte sem 
ambiguidades e sem confusões. Por isso aqui fica a minha lista de um glossário que é 
baseado num outro que aparece no manual da CrystalEyes que eu elaborei quando estive na 
StereoGraphics. Eu espero que nos próximos tempos que se seguem os leitores tenham a 
possibilidade de acrescentar vocábulos à lista. Por isso se tem alguma sugestão ou ideia 
para conceitos que precisem de ser definidos, enviem-nos para mim.    

Providenciarei para já um exemplo relativo de um erro comum. Neste exemplo que 
demonstra falta de precisão, toda a gente pode mais ou menos entender o que significa. É a 
questão entre inter-axial VS inter-pupilar e inter-ocular. Quando se faz cinematografia 
estereoscópica, se estamos a falar acerca de cameras virtuais num mundo gerado por 
computador ou de cameras reais, há necessidade ter um termo para a distância entre as 
cameras; ou mais especificamente a distância entre as lentes da cameras; e para ser ainda 
mais especifico, a distância entre o eixo central das lentes das cameras. A distância inter-
axial é a distância entre as cabeças das lentes. Eu chamo-lhes cabeças das lentes porque as 
plataformas 3D têm duas cabeças, e se nós as chamamos “lentes-gémeas” nós falhamos na 
distinção entre cameras e cabeça da cameras. É a distância entre os eixos das lentes, que se 
for muito longo determina a força do efeito estereoscópico.  

A distância entre os olhos das pessoas, dependem do campo da medicina ou ciência 
que te estás a referir, é chamada de distância inter-pupilar ou inter-ocular. A distância entre 
as lentes dos olhos quando os olhos estão convergidos para o infinito tem um valor que não 
se altera quando se chega a adulto, esta distância está entre 55 e 75 milímetros para a 
população adulta. Tipicamente, a distância inter-pupilar é dada como uma média de 65 
milímetros para os homens. Isto levou a que algumas pessoas que trabalham na área 
acreditassem que os filmes 3D deveriam ser gravados com as lentes das cameras sempre 
com a distância inter-pupilar. 
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As pessoas que estão envolvidas na captação de imagens estereoscópicas usam o 
termo “inter-pupilar” quando na verdade querem dizer “inter-axial”. A lente da camera, se é 
virtual ou real, tem um eixo que passa através do centro óptico da lente e, se a lente está 
posicionada de forma correcta, é ortogonal ao plano formado pelo sensor. A distância entre 
os eixos da esquerda com a da direita é chamada de separação inter-axial. Por isso se estás a 
falar acerca da distância entre os olhos das pessoas, por favor chamem-lhe inter-pupilar e 
toda a gente saberá do que estás a falar. Se estiveres a falar acerca de distâncias entre as 
lentes da camera, chama-lhe inter-axial, assim estaremos todos a falar a mesma linguagem.    

 

Glossário 

Inglês Português Significado 
   
Accommodation Acomodação O foco dos olhos, ou mais apropriadamente, a habilidade dos 

olhos se ajustarem de forma a focarem um objecto. 

Anaglyph Anaglifo Selecção de comprimentos de onda usando cores 
complementares nas imagens, filtros de cor para filtrar ou 
deixar passar as vistas apropriadas para os respectivos olhos. 

Autostereoscopic Auto-
estereoscopia 

Conhecida também como “auto-estéreo”, que pode ser 
confundido com sistemas sonoros para carros. 

Beamsplitter Semi-espelho Tipicamente é um conjunto de prismas com um semi-espelho 
para dividir os feixes de luz em duas partes iguais. Usado em 
plataformas para cinematografia 3D. Este vidro que é um semi-
espelho permite dividir a luz para as duas cameras necessárias à 
captação 3D. 

Binocular Binocular Dois olhos. O termo “visão binocular” (visualização com 
volume) é usado em alguns livros de psicologia para descrever 
a sensação de profundidade. 

Circular 
polarization 

Polarização 
Circular 

Uma forma de polarização da luz que transforma as ondas 
luminosas moverem-se no espaço em forma circular. 

Conversion Conversão Processo de converter imagens tradicionais 2D planas em 
imagens tri-dimensionais estereoscópicas. 
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Convergence Convergência Rotação dos olhos na direcção horizontal, produzindo fusão. O 
termo é mal usado para descrever o movimento horizontal das 
imagens esquerda e direita ou a rotação para dentro das 
cameras. 

Corresponding 
points 

Pontos 
correspondentes 

Os pontos das imagens esquerda e direita que correspondem ao 
mesmo ponto no objecto. A distância entre os pontos 
correspondentes da imagem projectada é definida como 
paralaxe. 

Crosstalk Crosstalk Isolamento incompleto das imagens esquerda e direita, assim 
ficam sobrepostas uma na outra, parece uma exposição dupla, é 
uma característica física e pode ser medida objectivamente, 
conhecido também como efeito “ghosting”. 

Depth range Gama de 
profundidade 

Um termo aplicado à imagem estereoscópica criada por duas 
cameras. Os limites são definidos através da gama de distâncias 
permitas pela camera desde o ponto mais distante, produzindo a 
paralaxe positiva máxima aceitável, até ao ponto mais próximo, 
produzindo paralaxe negativa máxima aceitável. 

Disparity Disparidade A distância entre pontos correspondentes na retina, Às 
vezes denominada por disparidade da retina. O termo 
equivalente em exibição no ecrã é paralaxe. 

Extrastereoscopic 
cues 

Propriedadedes 
extra-
estereoposcópicas 

São características utilizadas pelas pessoas usando apenas um 
olho, conhecidas também por características monoculares. São 
elas: perspectiva geométrica, interpolação, movimento, 
perspectiva aérea, tamanho relativo dos objectos, sombras, 
texturas, gradientes, etc… 

Field-Sequential Campos 
sequenciais 

No contexto da cinematografia estereoscópica significa a 
exibição na tela imagens esquerda e direita de uma forma 
alternada e muito rápida. 

Floating windows Janelas 
flutuantes 

Inventada por Raymond and Nigel Spottiswoode, isto usa umas 
faixas verticais sobrepostas nas extremidades das imagens para 
suavizar conflitos entre as imagens estereoscópicas, que 
acontecem quando uma imagem mostra objectos que não estão 
na outra. 

Fusion Fusão A combinação das imagens esquerda e direita numa só, 
processado pela mente. 
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Ghosting Efeito fantasma Este efeito acontece quando o nosso cérebro não consegue 
fundir as duas imagens, deve-se essencialmente a defeitos na 
qualidade de projecção 3D. 

   
HIT.   Horizontal 
image translation 

Translação 
horizontal das 
imagens 

Deslocação horizontal das duas imagens estereoscópicas para 
alterar o valor da paralaxe e os pontos correspondentes. O 
termo convergência é confundido para descrever este conceito. 

Interaxial 
distance 

Distância inter-
axial 

Também separação inter-axial. É a distância entre os eixos  das 
lentes das cameras. 

Interocular 
distance 

Distância inter-
ocular 

Ver t. 

Interpupillary 
distance 

Distância inter-
pupilar 

Também denominada por separação inter-ocular. É a distância 
entre os eixos dos olhos. Ver t. 

Linear 
polarization 

 Uma forma de polarização da luz em que a orientação dos 
raios de luz são confinados a um determinado plano. 

Monocular cues Propridades 
monoculares 

Ver propriedadedes extra-estereoposcópicas. 

Multiplexing Multiplexagem A técnica que permite colocar as duas imagens necessárias à 
exibição estereoscópica dentro de uma determinada largura de 
banda. 

Parallax Paralaxe A distância entre dois pontos correspondentes. Pode ser medido 
com uma régua ou, dado através da distância do observador ao 
ecrã, em termos de uma mediada angular. Para o último caso o 
ângulo da paralaxe fornece directamente informação acerca da 
disparidade. 

Parallax Budget Intervalo de 
Paralaxe 

A gama de valores para a paralaxe, desde o máximo negativo 
até ao máximo positivo, que estejam dentro de um intervalo 
para visualização confortável. 

Planar Imagem Plana Duas dimensões. Uma imagem planar está contida em duas 
dimensões do espaço, mas não tem que necessariamente 
parecer plana, ele pode ter todas as propriedades de 
profundidade, menos a propriedade estereoscópica. 
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Plano-
Stereoscopic 

Plano 
estereoscópico 

Uma imagem estereoscópica projectada que é feita através de 
duas imagens planas. 

Ramsdell Rig Plataforma 
Ramsdell 

Ver Beamsplitter. 

Retinal disparity Disparidade da 
retina 

Ver Disparity. 

Rig 3D Plataforma 3D 2 cameras colocadas numa plataforma para captar filmes 3D 
Stereo 

Screen space Espaço da tela É a região que parece estar dentro da tela ou por trás da 
superfície da tela. Imagens com paralaxe positiva parecerão 
estar no interior da tela. O limite entre a tela e o espaço da sala 
de cinema é o plano da tela que tem paralaxe 0. Ver espaço da 
sala de cinema. 

Selection device Dispositivo de 
Seleccão 

Hardware usado para apresentar a imagens apropriada para os 
respectivo olho e para bloquear o outro. Para os filmes 3D o 
dispositivo de selecção são normalmente os óculos usados em 
conjugação com um dispositivo colocado no projector, como 
por exemplo filtros da polarização da luz.    

Stereo Estéreo O mesmo que estereoscópico. Se quer aprender alguma coisa 
sobre multi canais em som, então está no local errado. 

Stereoplexing Stereoplexing Multiplexagem estereoscópica. Um meio de incorporar 
informação das vistas esquerda e direita  em apenas um único 
canal sem expansão da largura de banda. 

Stereopsis Stereopsis A sensação de profundidade através da visão binocular – 
literalmente “visão com volume” 

Stereoscope Stereoscope Um dispositivo para o visionamento de imagens 
estereoscópicas. É um dispositivo que tem normalmente um 
sistema de visionamento duplo. 

Stereoscopy Estereoscopia A arte e a ciência de criação de imagens com sensação de 
profundidade. 

Surround Surround As extremidades verticais e horizontais imediatamente 
adjacentes à tela. 
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t t Em estereoscopia, t é usado para fazer referência à distância 
entre os olhos, chamada de inter-pupilar ou distância 
interocular. tc é usada para referenciar a distância entre as os 
eixos das lentes das cameras e é chamada de inter-axial. 

Theater space Zona da sala A região que parece estar em frente à tela em direcção à 
audiência. Denominada também por espaço da audiência. 
Imagens com paralaxe negatica parecerão estar no espaço da 
sala, fora da tela. O limite entre a tela e o espaço da sala é o 
plano da tela e tem paralaxe 0. Ver Screen space.   

Window Janela A janela 3D Stereo que corresponde aos limites da tela, a não 
ser que sejam usadas janelas flutuantes. 

ZPS.  Zero 
parallax setting 

ZPS Paralaxe zero. Ou o meio para controlar a paralaxe no ecrã para 
colocar um objecto no plano da tela. ZPS pode ser controlado 
por HIT, ou convergência. Podemos referir-nos ao plano de 
paralaxe 0, ou ponto de paralaxe 0. A terminologia anterior diz 
que as imagens esquerda e direita estão “convergidas” quando 
encaixam no plano da tela. Este termo dever ser evitado porque 
pode ser confundido com a convergência dos olhos, e porque a 
palavra implica rotação das cameras. Tal rotação produz 
distorções geométricas que podem ser obtidas nas plataformas 
3D, mas isto é imperdoável em cameras virtuais usadas em CG 
(Computer Graphics). 
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O Autor 

Lenny (Leonard) Lipton é um bem conhecido autor, realizador e inventor de sistemas de 

visualização estereoscópica. 

Lipton escreveu letras para as canções de “Puff the Magic Dragon” quando tinha 19 anos. É 

formado pela universidade Cornell University onde se especializou em física. Dois livros de Lenny 

liptons, The Super 8 e Independent Film Making, tornaram-se largamente conhecidos no mundo da 

produção de filmes independentes. 

Ele escreveu muitos artigos para revistas e quatro livros, três deles foram publicados por “Simon & 

Schuster”, incluindo “Independent Filmmaking”, que foi uma referência para a área durante 20 

anos. Em 1982 publicou o seu livro “Foundations of the stereoscopic cinema”, que continua a ser 

um livro de referência e que analisa uma variedade assuntos relacionados com estereoscopia. O 

livro começa por focar-se na estereoscopia para o cinema, no entanto o filme contém algumas 

secções também elas bastante relevantes, desde vários dispositivos de exibição estereoscópica 

mais rudimentares até aos mais recentes.  

 

Nota 

 

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 glossário é formado pelo termo inglês, pelo termo em português quando existe e por uma breve 

descrição do que significa. 

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

traduzido. 

        O Autor: Lenny Lipton 

    O tradutor: Marco Neiva 
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