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RESUMO

Esta pesquisa tem como tema as imagens em pós-alta-definição, especialmente no que tange à
atual generalização sobre distribuição, consumo e possibilidades de visualização. Seu objetivo
é compreender a transformação da imagem como uma estrutura de visualização científica
contemporânea, por isso, toda a defesa está pautada em expandir a reflexão, aprofundando o
processo evolutivo produzido pela imagem de altíssima definição, notadamente no setor do
entretenimento e na ciência. Durante o estudo, foi proposta uma investigação que pudesse
identificar e avaliar o quanto as imagens em pós-alta-definição podem e são usadas na ciência
em nossos dias. Todo o esforço se concentrou em evidenciar sua importância como condutora
do processo de descobertas e, principalmente, sua contribuição para desvendar o planeta Marte.
Palavras-chave: Imagem; Pós-alta-definição; Visualização.

ABSTRACT

This research topic is the post-high-definition images and, for this, we especially discuss the
current generalization regarding distribution, consumption and visualization possibilities. Your
objective is to understand the transformation of the image in relation to a structure of scientific
visualization in contemporaneity. We defend that this is a way to expand the in-depth reflection
of the evolutionary process produced by the image of very high definition, especially in
segments such as entertainment and the scientific word. During the research, we proposed an
investigation capable of identifying and assessing how post-high-definition images have
influenced the science in the contemporaneity. Our effort focused on highlighting the
importance of the post-high-definition as a conductor of the discovery process, especially as it
has helped unveil the planet Mars.
Key-words: Image; Post-high-definition; Visualization.

RESUMEN

Esta investigación tiene como tema las imágenes en post-alta-definición, especialmente con
respecto a la generalización actual acerca la distribución, el consumo y opciones de
visualización. Su objetivo es guiado para entender la transformación de la imagen en relación
con una estructura de visualización científica en contemporaneidade. Defendemos que esta es
una manera de ampliar la reflexión a fondo del proceso evolutivo producido la imagen de alta
definición por parte, sobre todo en segmentos como el entretenimiento y la mundo científico.
Durante la investigación, propusimos una investigación capaz de identificar y evaluar cómo las
imágenes post-alta definición han influido en la ciencia contemporánea. Nuestro esfuerzo se
centró en destacar la importancia de la definición post-alta como conductor del proceso de
descubrimientos, especialmente en lo que esto ha ayudado a desentrañar el planeta Marte.
Palabras-clave: Imagen; Post-alta-definición; Visualización.
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INTRODUÇÃO

Desde o surgimento das imagens em alta-definição, nos meados da década de 2000, a
preocupação com a qualidade de apresentação e visualização imagética tem sido uma constante.
O presente trabalho traz como proposta a reflexão aprofundada do processo evolutivo
produzido pela imagem de altíssima definição, notadamente em segmentos como o
entretenimento e o mundo científico, com a caracterização dos diversos tipos de imagens
digitais, seus processos técnicos de produção e transmissão, além de considerações sobre como
os eventos contribuem para valorizar esse recurso na concepção de novos saberes.
Certamente não se trata de seleção aleatória de imagens, mas daquelas oriundas de
projetos mais avançados para exibição, aqui denominadas imagens pós-alta-definição, de
tecnologias como 4K e 8K, que suportam 3840 x 2160 pixels ou mais.
O objeto deste trabalho é a imagem em pós-alta-definição, no que concerne à
distribuição, consumo e possibilidade de visualização científica. Para isso, usa-se o conceito de
conjunto de dados informacional como uma medida da organização imagética.
A proposição é demonstrar como esses tipos de dados imagéticos afetam a visualidade
na contemporaneidade, colaborando significativamente em pesquisas diversas, do mundo do
entretenimento ao universo científico.
A pesquisa ora apresentada também almeja avaliar em que medida as imagens em pós-alta-definição afetam a ciência na contemporaneidade. Para isso, são levantadas questões
acerca da produção, distribuição e visualização da informação científica, bem como discutidos
possíveis paradoxos e logicidades que passam a constituir a visualização científica no presente.
Outro ponto de interesse é o esclarecimento das possíveis transformações operadas na
visualidade imagética que podem afetar a ciência nos dias atuais. Destarte, com o objetivo de
compreender a transformação da imagem no que concerne a uma estrutura de visualização
científica contemporânea, esta pesquisa adota o viés qualitativo, com ênfase no fato de que a
nova forma tecnológica de imagens pode trazer consigo diversas possibilidades, inclusive em
afetar o conhecimento científico, partindo dos conceitos teóricos da imagem, dos aspectos
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técnicos que envolvem a pós-alta-definição e da transformação da visualidade. A partir daí,
passa a observar as diversas afetações na visualização científica.
Foram coletadas informações quanto às possibilidades e peculiaridades de tais imagens,
partindo da hipótese de que a pós-alta-definição é adequada para a visualização científica
devido à maior nitidez proporcionada pelo aumento de resolução, ocasionada pelo acréscimo
exponencial de dados (informações).
A caracterização das imagens digitais partiu das convencionais, até se chegar à pós-alta-definição (conceito definido e empregado para englobar os vários formatos sucedidos após a
alta definição, como: 2K, 4K, 4K UHD, 8K UHD), verificando os vetores de desenvolvimento,
a fim de proceder à análise dos mecanismos que alteram os processos técnicos de geração de
imagem, chegando às possíveis consequências para a visualidade e afetação no uso
contemporâneo de imagens pela ciência.
Para além das descrições técnicas pertinentes ao assunto, este autor participa de pesquisa
de campo juntamente com a equipe de produção do filme científico em super-alta-definição,
Tema: Marte. O projeto foi idealizado pelo Laboratório de Artes Cinemáticas – LabCine, sob
coordenação da professora doutora Jane de Almeida.
Em referência e concordância explícita com a obra de McLuhan (2014), este estudo
defende que a comunicação visual deixa de ser entendida como mera representação da realidade
e passa a ser sua extensão. Assim, a imagem em pós-alta-definição constitui uma “extensão”
do olhar, o que permite alargar o conhecimento humano no tempo e no espaço, como explica
Giovandro Ferreira. “É fato que o homem conhece o mundo agindo sobre ele e, para tal ação,
cria extensões de seus sentidos, aumentando seu conhecimento no tempo e no espaço”
(FERREIRA, 2002 pág. 8).
De modo similar, esta pesquisa também se apropria das obras de Lev Manovich (2001,
2004, 2003, 2011, 2014), que ressalta que as novas tecnologias visuais expandem as já
existentes, induzindo a modificações qualitativas na sociedade e na cultura da visualização
(2014). Para Manovich, “embora a informação factual não mude, agora podemos experimentála e entendê-la de forma diferente. Pragmaticamente, torna-se agora uma imagem diferente,
contendo novos conhecimentos” (2014, pág. 112), pois a pós-alta-definição ampliou os códigos
digitais, as representações numéricas, modificando toda a estrutura da imagem. Suas
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propriedades e os modos de relação com o espectador também foram afetados, conforme relata:
“Sinto que esse novo nível de resolução realmente muda as coisas... já que eu as vejo maiores
e em detalhes surpreendentes” (MANOVICH, 2014, pág. 111).
Há que se destacar ainda como importante referência para o desenvolvimento da
presente tese as obras de Jane de Almeida (2010, 2011, 2014, 2015, 2016), líder no Brasil em
pesquisas e produções de imagens de altíssima resolução, que entende a pós-alta-definição
como uma nova imagem: “A imagem tecnicamente considerada ‘mais definida’ é, de um ponto
de vista ontológico ou ideológico, uma nova imagem” (ALMEIDA, 2010, pág. 225). Como a
imagem digital é gerada por elementos de informação – os bits –, a pós-alta-definição contém
muito mais informações adicionadas ao seu cerne, algo em torno de quatro a 16 vezes mais que
o formato anterior. Isso ocasiona a geração de uma nova informação, visualização e
interpretação, além de nova análise técnica e científica, o que significa que os paradigmas da
cultura visual são alterados. A nova forma tecnológica de visualização de imagens pode trazer
consigo diversas possibilidades de afetar a construção científica na atualidade.
Esta pesquisa se mostra relevante para a área educacional/científica, visto que são as
instituições acadêmicas, seus laboratórios e medialabs os espaços institucionalizados de
produção e distribuição do saber científico na sociedade. Desde a Idade Moderna, de certo
modo, o mundo incumbiu a ciência de descobrir soluções para os problemas da sociedade,
tornando-se, pois, relevante compreender como se dão essas soluções e transformações no que
tange à visualidade em nossos dias.
A determinação dos dados informacionais de uma imagem em pós-alta-definição pode
ser um discernimento válido e mesmo essencial para definir a qualidade dos sistemas
imagéticos e de visualização, uma vez que as pesquisas podem ser alavancadas devido ao maior
número de dados e, assim, gerar resultados mais significativos.
Com o intuito de alcançar o objetivo descrito, a presente tese possui a seguinte
disposição:
•

Posteriormente a esta Introdução, segue-se o Capítulo 1, que trata da caracterização e
evolução tecnológica na produção da imagem, da analógica à de pós-alta-definição.
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•

No Capítulo 2 são apresentados os aspectos técnicos da imagem em pós-alta-definição:
redes, compressão e vetores que possibilitaram o surgimento desse formato. Também é
abordada a relação entre a tradição e o desenvolvimento técnico da imagem.

•

O Capítulo 3 traz uma amostragem das repercussões do uso de imagens em pós-alta-definição, com algumas experiências brasileiras.

•

O Capítulo 4 versa sobre o processo de transformação da visualidade. Elementos como
cor, acuidade visual, distância de visualização e ângulo são considerados partes
essenciais para a percepção da qualidade da imagem em pós-alta-definição.

•

O Capítulo 5 trata da visualização científica, com abordagem da cultura e do sistema de
visualização, por indicarem a influência que as novas formas de visualizar exercem no
meio científico.

•

O Capítulo 6 aborda o Projeto Marte e os avanços científicos sobre o planeta Marte,
proporcionados pela pós-alta-definição.

•

Posteriormente, são apresentadas as considerações finais desta pesquisa.

•

As Referências estão elencadas no fim deste trabalho.
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1. CARACTERIZAÇÃO DAS IMAGENS

O cotidiano expresso nas paredes das cavernas, de forma pictográfica, representa os
primeiros registros de imagens (AFONSO, 2016, pág. 56). Contudo, a evolução das técnicas e
de suas tecnologias, concomitantemente à evolução da captação de imagens, beneficiou a
humanidade com representações imagéticas cada vez mais próximas da realidade visível,
conforme ajustamento entre o simbólico e o real, diversificando no decorrer do tempo e em
função da cultura. Destarte, será abordado o surgimento da imagem em movimento, sua
caracterização, bem como suas definições.
O fato que abriu caminho para o efetivo registro técnico e a transmissão da imagem foi
a descoberta do elemento químico selênio, em 1817, pelo químico sueco Jöns Jakob Berzelius
(1779-1848), o qual revolucionou a imagem fotográfica por incrementar a tonalidade nas
imagens em preto e branco. Além disso, possibilitou maior durabilidade das fotografias, técnica
ainda hoje empregada em xerografia. Após a descoberta desse elemento químico, passaram-se
25 anos até que uma imagem fosse transmitida – através de código – de um ponto a outro, por
mediação de fios, fax ou fac-símile, como fez o engenheiro e inventor escocês Alexander Bain
(1811-1877), em 1842. Mais de 30 anos depois, em 1875, foi revelada a descoberta do efeito
fotoelétrico do selênio e a exploração de cada ponto da imagem, ao mesmo tempo, pelo inventor
americano George R. Carey (1851-????). Em 1880, o engenheiro francês Maurice Le Blanc
(1857-1923) encontrou uma forma de iludir a visão humana. Sucessivas imagens, a certa
velocidade, davam a impressão de movimentação (VILLAFRANCA, 2013, pág. 69-70).
Surgia, assim, a imagem em movimento, responsável pelo início do cinema, no século XX.
O engenheiro alemão Paul Nipkow (1860-1940) dividiu a imagem em pequenos pontos
(claros e escuros) e conseguiu transmiti-la, através de um condutor elétrico, utilizando uma
propriedade do selênio. Ao reagrupar tais pontos, novamente a imagem se formava. Para tanto,
empregou um equipamento que ele mesmo desenvolveu, denominado disco de Nipkow, em
1884 (HOWETT, 2006, pág. 13-15). Sequencialmente, vieram o tubo de raios catódicos, o
iconoscópio e as transmissões, a grandes distâncias, de imagens em movimento. Todos estes
aproveitaram o princípio do disco de Nipkow.
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O vídeo oferece um envolvente meio inspirador, que tem o potencial de chegar as
pessoas. Em relação ao sistema, há dois tipos de vídeo: o analógico e o digital, tendo este último
surgido a partir da junção do vídeo com a computação, o que permitiu posteriormente torná-lo
disponível para um maior número de dispositivos. A partir dos anos 2000, tornou-se fato
comum a aquisição de eletrônicos com telas de alta-definição, sejam em televisores,
computadores e notebooks, tablets ou celulares, com tecnologias de exibição cada vez mais
potentes como as telas Thin Film Transistor (FTF), In-Plane Switching (IPS), Organic LightEmitting Diode (OLED) (Diodo Orgânico que Emite Luz), etc, elevando, assim, a qualidade do
conteúdo do vídeo disponível e melhorando progressivamente a qualidade imagética da imagem
através da resolução atual de 8K.
A imagem digital em alta-definição será abordada na seção “Caracterização das imagens
digitais em alta-definição”. Na atualidade, já se começa a ouvir falar de um novo nível de
qualidade de definição de imagem, conhecido como Ultra HD ou UHD (Ultra High Definition),
com resoluções variando entre 4K ou 8K, cujos detalhes serão apresentados na seção
“Caracterização das imagens digitais em pós-alta-definição”.
Após a criação do cinema, estudos de pesquisadores como o engenheiro elétrico
americano Alan Archibald Campbell Swinton (1863-1930), apresentou em 1908 uma maneira
de se capturar imagens de modo eletrônico e em 1907 conjuntamente com o cientista e inventor
russo Boris Lvovich Rosing (1869-1933) já haviam indicado o emprego de raios catódicos para
reproduzirir imagens em tela fosfórica. A dupla de pesquisadores apresentara o primeiro
protótipo de televisão em 1911. Nos anos 1920 surgem os primeiros aparelhos televisivos, e as
primeiras transmissões experimentais, fascinando os espectadores com imagens, agora, dentro
de suas próprias casas. A primeira imagem transmitida ocorreu em Nova Iorque, em 1927, pela
American Telephone and Telegraph (AT&T), companhia americana de telecomunicações.
O primeiro personagem a ter a imagem transmitida por ondas televisivas (1928) foi o
Gato Félix, pela rede de televisão National Broadcasting Company (NBC), oportunamente
também aproveitado para calibrar a regulagem dos televisores, por ser em preto e branco,
perfeito naquela época para o ajuste dos equipamentos. O desenho do Gato Félix se manteve ao
longo de duas horas de transmissão por dia e as imagens recebidas mediam apenas cinco
centímetros de altura (FLEISCHER STUDIOS, 2015, s/p).
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O primeiro aparelho televisivo com tecnologia smart2 e interatividade foi projetado em
2000 pela Itautec-Philco e lançado no Brasil em 2003 (LOPES, 2014, s/p), já as telas curvas ou
côncavas surgiram após uma década, em 2013, de acordo com os fabricantes, auxiliam na
profundidade das imagens e aumentam o conforto dos telespectadores. E há os monitores em
pós-alta-definição (2016), capazes de exibir imagens que chegam a parecer mais nítidas e
coloridas do que o mundo natural visível.
As imagens transmitidas nos anos 1920 eram de baixíssima resolução, com
aproximadamente 60 linhas. Na década de 1940, as televisões analógicas possuíam resolução
de aproximadamente 480 linhas. Todavia, a partir das primeiras transmissões, nos anos 1920,
os avanços tecnológicos têm crescido vertiginosamente, assim como os concernentes à
resolução, que podemos constatar na Figura 1.

Figura 1: Linha do tempo em relação a resolução televisiva
Fonte: <http://www.felixthecat.com/IMG/history/show -clips.gif>

A Figura 1 demonstra o quanto a resolução avançou em apenas oito anos, com imagens
do Gato Félix. A primeira imagem exibida é de 1928, com 60 linhas de resolução. A segunda
imagem é de 1936, com 343 linhas. A terceira imagem é de 1937, com 441 linhas.
Em 1941, a resolução para as televisões analógicas foi padronizada em 525 linhas,
permanecendo assim até que a imagem se tornasse digital, na década de 2000. É possível
constatar, então, que a resolução analógica teve um aumento significativo de 780%, até a
padronização da imagem, em apenas 12 anos da invenção da imagem em movimento televisivo.
Nos anos 1930, os aparelhos de televisão dificilmente ultrapassavam as cinco polegadas.
Em 2015 apareceu televisores em alta-definição de até 2.844 polegadas, com 66,4 metros de

2

Smart é um adjetivo em inglês que significa inteligente ou esperto em português. Smart TV é uma expressão do
âmbito da tecnologia e significa televisão inteligente.
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largura por 28,8 metros de altura e resolução de 4.8 milhões picture elements (pixels – px).
Comparativamente, trata-se de algo com largura maior que a de um Boeing 767 (o 400ER) e
altura superior à de um prédio de sete andares, de acordo Michel Franco, redator de ciência e
tecnologia: “that means it's longer than Boeing's biggest 767 (the 400ER), and taller than a
seven-story building3” (FRANCO, 2014, s/p).
Em se tratando de pós-alta-definição, a maior tela é a de 105 polegadas, com 5120 x
2160 pixels, o equivalente a 11 milhões de pixels, que é uma das maiores resoluções disponíveis
para a sociedade contemporânea (o Quadro 1 mostra a evolução das telas televisivas). Tal
evolução muda significativamente o modo de enxergar as imagens e implica a cultura visual de
uma sociedade e o seu modo de consumo, na medida em que novas tecnologias e produtos
estimulam alterações na experiência perceptiva, como veremos detalhadamente no capítulo 4 –
A transformação da visualidade.

Tv com 5 polegadas, década
1930.

Fonte:
http://ibxk.com.br/materias/2397/
5594.jpg?w=1040

(Continua – Continua 1)

“Isto significa que é mais largo do que um Boeing 767 (o 400ER) e com altura superior à de um prédio de sete
andares” (FRANCO, 2014, s/p).
3
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(Continuação – Quadro 1)
Big Hoss TV, com 2.844
polegadas, 2014

Fonte:
http://images1.dallasobserver.com
/imager/u/original/7138134/texas
motorspeedwayjumbotron.jpg

Samsung 105 polegadas, 2014.

Fonte:
http://s2.glbimg.com/dK1VZOaL
YlLAqColDJyTsBGDt2Q=/0x0:1
500x1000/695x463/s.glbimg.com/
po/tt2/f/original/2014/09/05/img_
0283_copy.jpg
Quadro 01 - Evolução das telas televisivas
Fonte: Próprio autor, 2015

Quanto às telas de cinema, o padrão internacional é de 5,40 x 2,30 m. No entanto, em
1971 foi inaugurada a primeira sala do cinema Imagem Maximum (IMAX) com 26 x 18 m, no
Cinesphere, em Ontario Place, Toronto, Canadá, lançando o filme North of Superior, com
direção e produção de Graeme Ferguson (1929-atual). Mas é em Sydney (Austrália) que se
encontra a maior tela de cinema permanente do mundo, com 35,7 x 29,7 m. Contudo, a maior
tela de cinema IMAX 3D já montada foi para a exposição internacional do Shanghai Expo 2010,
pavilhão da Arábia Saudita, com 1600 m² e 35 milhões de pixels. O aumento das telas,
mantendo boa resolução de imagem, cria uma relação de dependência da primeira com a
segunda.
Artistas, eventos, acontecimentos científicos e a própria história da humanidade são
transmitidos e assistidos através dos diversos tipos de tela. Do preto e branco à pós-alta-definição, as telas não param de ser reinventadas, trazendo a reboque o lançamento de novas

34
tendências de consumo, inclusive na área científica. A pós-alta-definição oportuniza maior
imersão digital4 em histórias, pesquisas e novos experimentos, esse tipo de tecnologia permite
riqueza de detalhes, com excelente nitidez; algo sem precedentes, uma vez que a tecnologia que
a antecede oferece imagens com no mínimo um quarto da atual.

1.1 Caracterização das imagens convencionais

O princípio do funcionamento da imagem televisiva em preto e branco pode ser
explicado da seguinte maneira: há uma curva de luminosidade referente à visão humana; a
câmera em preto e branco discerne a imagem conforme essa curva e designa um sinal eletrônico
conhecido como sinal de luminância, na faixa de frequência de 4,2 MHz5. No cinescópio em
preto e branco, o sinal reporta as sensações de “claro” e “escuro”; no padrão americano, usamse 525 linhas por frame, com transmissão de 30 fps6.
O princípio do funcionamento da imagem televisiva em cores, por sua vez, acontece do
seguinte modo: no olho humano há células cones que funcionam como sensores, predominantes
para as três cores primárias, ou seja, vermelho (Red = R), verde (Green = G) e azul (Blue = B).
Todas as demais cores decorrem de excitações proporcionais dessas três cores primárias. A
câmera em cores tricromática designa três sinais: R, G e B. Cada sinal tem faixa de frequência
de 4,2 MHz e o cinescópio em cores tem três canhões que são estimulados pelos respectivos
sinais RGB (Red, Green e Blue).
Desde a invenção da câmera em cores tricromática, através do sistema RGB, ampliaramse os horizontes para as pesquisas científicas, como os vídeos feitos pela National Aeronautics
and Space Administration (NASA) a partir da Missão Apollo 8, em dezembro de 1968, quando
a superfície lunar foi fotografada e filmada por 12 horas, segundo a descrição de Michael
Allaby: “The spacecraft entered lunar orbit and the crew spend 12 hours photographing and

4

Imersão digital abarca tecnologias pertinentes com a imergência do usuário em ambiente projetado com aspecto
realístico. A imersão se dá através de excitações dos sentidos humanos: visão, audição, tato e olfato.
5
Megahertz (MHz) é uma unidade de frequência que equivale a um milhão de hertz (ciclos por segundo). É usada
para aferir a frequência de ondas, como as de rádio e televisão.
6
Frames per Second, Frame Frequency ou Frame Rate (quadros por segundo), em que, quanto mais frames,
melhor a qualidade de imagem e maior a sensação de continuidade.
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filming the surface7” (ALLABY, 2010, pág. 201-202). Além das imagens registradas da Lua,
também foram feitas as primeiras imagens da Terra a partir da órbita da Lua. Em 24 de
dezembro de 1968, os homens viram pela primeira vez a Terra a partir da Lua, conforme
ilustrado na Figura 2.

Figura 2: A mais famosa imagem da Terra
Fonte: science.nasa.gov

As imagens foram registradas em filme, reveladas a bordo, digitalizadas e transmitidas
à Terra através de sinais de rádio. O objetivo principal da Apollo 8 foi testar os sistemas da
Missão Apollo, a qual obteve experiência operacional para avançar em direção à meta do
homem de pousar na Lua. No entanto, um grande esforço foi feito também para executar tarefas
científicas com observações visuais e captação de imagens pelos astronautas. Muitas das
imagens derivadas da Apollo 8 foram valiosas para atualizar mapas e cartas existentes da
superfície lunar. Esses mapas atualizados serviram de base para a Missão Apollo 11, primeira
missão tripulada a chegar à Lua, em 16 de julho de 1969, porque possibilitaram o estudo e
prognóstico de um local seguro para a nave espacial pousar.

“A sonda entrou em órbita lunar e a tripulação passou 12 horas fotografando e filmando a superfície”. (ALLABY,
2010, pág. 201-202).
7
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Esses avanços tecnológicos, referentes à captação de imagens, são cada vez mais
utilizados em estudos e aplicações científicas, configurando-se de extrema importância devido
à visualização ofertada.
A resolução da câmera a bordo da Apollo 8 captou as imagens com resolução de 320
linhas e 10 fps. Após a recepção das imagens pela NASA, a emissora pioneira americana Radio
Corporation of America (RCA) fez um upscaling8 para 525 linhas, 60 campos por segundo e
30 fps (GERACI, 1969, pág. 189), a fim de compatibilizar e transmitir via satélite para os
telespectadores, possibilitando à sociedade moderna a percepção da amplitude de seu universo
a partir de imagens.
A RCA fez o upscaling devido à televisão em preto e branco depender da frequência da
rede de energia elétrica americana. Como nos Estados Unidas da América (EUA) a frequência
da rede elétrica é de 60 Hz, o procedimento para transmissão de televisão precisaria gerar 60
campos de imagem por segundo para evitar o efeito de cintilação9. A imagem seria formada
com 525 linhas por frame, dois campos e 30 fps, para criar a sensação de movimento (BROWN;
SHEPHERD, 1995, pág. 25). Essas propriedades do sistema de transmissão de televisão norteamericano fazem parte das normas instituídas pela Radio Manufacturers Association (RMA ou
somente M) e foram aceitas por outros países com a mesma frequência de rede elétrica, como
o Brasil.
Na Europa, onde a energia elétrica é gerada com a frequência de 50 Hz, o sincronismo
das imagens é formado por 625 linhas por frame, 50 campos e 25 fps para criar a sensação de
movimento (TODOROVIC, 2014, pág. 23-32). No final dos anos 1960, foi proposto o sistema
alemão Phase Alternative Line (PAL) como forma de eliminar os problemas com cores do
sistema M americano. Vários países aprovaram a proposta. Na época, também foi lançado o
Système Electronique Couleur Avec Mémoire (SECAM) francês, que usava a banda entre 8 a
10 MHz, impraticável em alguns países, inclusive no Brasil, onde não utilizava banda superior
a 6 MHz (ROSS, 2007, pág. 20).

8

Upscaling permite aumentar matematicamente a qualidade da resolução da imagem, através do emprego de uma
tecnologia de processamento para aprimorar conteúdo com tecnologia inferior para uma superior.
9
O efeito de cintilação se dá quando a tela parece piscar ininterruptamente. Em frequências abaixo de 60 Hz, pode
prejudicar a visão, a longo prazo, provocando dores de cabeça, ardência e dores nos olhos.
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No Brasil, foi preciso adaptar o sistema M (americano) para o sistema PAL (europeu),
devido aos equipamentos existentes no País. Criou-se, então, o PAL-M, com resolução de 625
linhas e 29,97 quadros por segundo, utilizando frequência de energia próxima dos 60 Hz do
padrão National Television System Communication (NTSC). Na Europa, como a frequência é
de 50 Hz, criaram-se os sistemas PAL-B, PAL-G e PAL-L. Argentina, Uruguai e Paraguai
utilizam o PAL-N (CRUZ, 2008, pág. 214).
A primeira transmissão internacional via satélite para o Brasil partiu de Roma, em 28
de fevereiro de 1969, quando o jornalista brasileiro Hilton Gomes entrevistou o Papa Paulo VI.
A transmissão ocorreu um dia após a entrevista e o jornalista ressaltou o feito. “Esta é a primeira
reportagem internacional via satélite para o Brasil, inaugurando, oficialmente, o Intelsat III,
numa transmissão em cadeia para todo o Brasil, comandada pela Embratel” (GOMES apud
MEMÓRIA GLOBO, 2004, pág. 22).
Com o sucesso da primeira transmissão internacional e (o sucesso mundial da) a Missão
Apollo 8, o Brasil se voltou para a cobertura e transmissão desse feito científico. Antes da
decolagem da próxima Missão, a Apollo 9, ocorrida em 3 de março de 1969, foi anunciado por
uma rede de televisão brasileira a cobertura completa do evento, citado abaixo.
Você assistirá a todos os lances do espetacular vôo da Apollo 9, desde o seu
lançamento em Cabo Kennedy, o audacioso acoplamento no espaço, até a sua
emocionante descida no Pacífico. Você estará participando de todos esses
acontecimentos no mesmo instante em que eles estarão ocorrendo. (GLOBO apud
MAIOR, 2006, pág. 59)

Tais evoluções tecnológicas de transmissão das imagens colaboram para o avanço do
consumo das imagens pela sociedade moderna e contemporânea, com, cada vez mais,
dispositivos que conseguem captar imagens transmitidas, independentemente do tipo de
transmissão, seja por satélite, seja por rede fotônica10.
A primeira transmissão de imagens ocorreu em 1937, com os registros analógicos da
coroação do Rei Jorge VI, em Londres. Em 1967, fez-se a primeira transmissão internacional
via satélite, partindo de Londres para outros 20 países a distâncias equivalentes, com a exibição
do vídeo da música All You Need is Love, dos Beatles. Depois veio a transmissão com imagem

10

A rede fotônia utiliza a fibra óptica unicamente em permutação aos fios metálicos afim de alcançar habilidade
maiores de transmissão, aptas em corresponder aos requisitos demandados pela banda larga.
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digital, no ano 2000, no Japão, e espera-se que em 2020, também no Japão, concretizem-se as
transmissões em pós-alta-definição (em fase experimental até o momento), iniciadas durante a
Copa do Mundo de 2014, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Ressalte-se que,
embora as transmissões via satélite de imagens em pós-alta-definição tenham começado
experimentalmente no decurso do referido evento mundial de futebol, transmissões por rede
fotônica já haviam sido realizadas desde 2007.

1.2 Caracterização das imagens digitais em alta-definição

Até a década de 2000, a medida da capacidade de reprodução se dava por meio da
resolução do tubo, na era analógica. Com a introdução da tecnologia da informática na televisão
(JUNIOR, 2008, pág. 05), padrões usados somente nas telas dos computadores passam a ser
originados também à televisão e o vocábulo “pixel” é adotado para designar a propriedade da
imagem nas telas dos novos aparelhos televisivos, anteriormente aplicado apenas ao universo
da informática.
A televisão digital representa o progresso da tecnologia dos primeiros aparelhos
televisivos. Contudo, trata-se de algo muito mais complexo. Trata-se de uma mídia
comunicacional que se baseia na tecnologia digital em transmissão de sinais, com resultados na
qualidade de vídeo e áudio; no aumento da oferta de programas de TV e inovações em serviços;
na geração da imagem formada por pontos, a partir da leitura dos bits (0 ou 1); na linguagem
computacional, que permite o acesso aos conteúdos do sistema analógico e também aos que são
exclusivos da Internet; na ampliação dos canais, bidirecionamento, que oportuniza a
interatividade entre receptor e emissor; e-commerce, mobilidade etc.
Essa tecnologia, pelo fato de ser digital, tem a possibilidade de estabelecer interatividade
com o telespectador, que migra da passividade para um modo ativo frente às recepções. A TV
digital oferece várias possibilidades, como a navegação na Internet, o e-commerce, a
comunicação e programas on demand11. Para a interatividade há o imperativo do retorno, ou

11

On Demand é a disponibilidade de assistir aos programas na hora que quiser. Tudo é possível devido ao streaming
das imagens.
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seja, a comunicação também deve fluir do receptor para o emissor, enquanto nas transmissões
analógicas só há um sentido, do emissor para o receptor.
A TV digital se propôs a trazer aspectos do cinema para a casa do telespectador, assim
como as inovações referentes a este. Além da qualidade superior no que concerne à resolução
da imagem, outro incremento trazido foi o formato dessa imagem, com o widescreen, cuja
proporção é 16:9, análogo às telas de cinema, ao passo que no padrão analógico a proporção é
4:3. Pode-se verificar a proporcionalidade desses formatos na Figura 3. Há também diferença
em relação ao áudio: no padrão TV analógica se trabalhava com um canal (mono) ou dois canais
(estéreo) de áudio; a TV digital suporta até sete canais, com o Dolby Digital.

Figura 3: Relação de formatos de imagem
Fonte:
<http://www.truvumonitors.com/images/350_4x3_ vs_16x9_Aspect_Ratio_Monitors_balloon_.j
pg>
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Com a proporção widescreen, o campo de visão torna-se maior nas laterais da tela do
que na altura, diferentemente do que ocorre no formato 4:3. A tela de proporções 16:9
assemelha-se mais ao formato da visão humana, adequando-se também ao conteúdo em alta-definição, que possibilita imagens mais realistas.
Há duas siglas que determinam as imagens em alta-definição. A primeira terminologia,
High Definition (HD), foi apresentada em 1981, com resolução de 1280 x 720. A segunda
terminologia, Full High Definition (Full HD), apareceu para indicar a imagem que suporta a
máxima alta-definição, com 1920 x 1080, com quantidades distintas de pixels totais de 921.600
e 2.073.600, respectivamente.
Esta amplitude possibilitada pelo sistema digital tem incentivado o consumo de imagem
por chegar cada vez mais a outros tipos de dispositivos, além do tradicional aparelho televisivo
e do computador. Vale lembrar que o HD foi o pivô para essa geração de imagens.
O sinal ou a imagem em alta-definição estará a salvo dos “fantasmas”, ruídos e outras
interferências, pois a imagem será exibida de acordo com sua emissão. Desse modo, se o
receptor captar bem o sinal, a imagem será exibida conforme foi emitida. Em contrapartida, se
o receptor não captar bem o sinal, a imagem não será exibida; geralmente a tela fica preta no
aparelho receptor. A imagem analógica, ao contrário, mesmo com má recepção do sinal, sempre
se formará e será exibida na tela, ainda que com falhas e ruídos. Esse processo de diferenciação
das imagens pode ser entendido com a explicação de Alan Freedman, para quem “analógico
implica operação contínua, inverso de digital, que é quebrada em números” (FREEDMAN,
1995, pág. 11). Por esse motivo, no modelo digital são necessários todos os códigos binários
para que a imagem seja formada.
É importante esclarecer que a imagem analógica pode ser eletrônica, como a digital.
Ambas são armazenadas e transmitidas através de impulso elétrico. Para a ciência, uma imagem
com falhas ou ruídos pode ser desastrosa, podendo gerar uma análise errônea e ocasionar um
resultado falso-positivo, como explica Nancy de Oliveira Costa, professora no Curso de
Aprimoramento Técnico em Mamografia, do Instituto de Pesquisa e Ensino em Radiologia,
Medicina Diagnóstica e Terapêutica (IPrad).
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Ao estudar a fase de transição da modalidade de triagem, os pesquisadores
descobriram que a implantação da mamografia digital levou a menores taxas de falsopositivos em exames de triagem e menor quantidade biópsias com resultado benigno.
(COSTA, 2014, s/p)

O Dr. Lawrence Bassett, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles (University of
California, Los Angeles – UCLA), explica que a imagem digital possui maior faixa de contraste
em relação à analógica, motivo pelo qual reduziu as taxas de resultados falso-positivos,
afirmados por Costa.
Uma possível vantagem da mamografia digital é que poderá ser mais eficaz para
detectar câncer em mulheres com mamas densas, por ter uma faixa de contraste mais
ampla do que a da mamografia convencional. (BASSETT apud BAUAB, 2005, pág.
03)

O marco inicial da era das imagens digitais se deu em 1957, quando o engenheiro
americano Russell Kirsch (1929-????), do National Institute of Standards e Technology (NIST),
construiu um scanner primitivo e digitalizou uma pequena fotografia de seu filho Walden, de
apenas três meses de idade (Figura 4). Em 2003, a revista LIFE indicou a referida imagem
digitalizada do filho de Kirsch como uma das 100 fotografias que mudaram o mundo.

Figura 4: Digital Imaging 1957
Fonte: LIFE Magazine. 100 Photographs that Changed the World. New York: Time Inc., 01
august 2003, pág. 168.
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A imagem em preto e branco, digitalizada, tinha o formato de 5 x 5 cm e ficou granulada
por ser formada de apenas 30.976 pixels, devido à baixa resolução de 176 x 176 pixels
horizontais e verticais, condição extremamente limitada em comparação com as imagens
digitais em alta-definição produzidas na atualidade, as quais podem ultrapassar 2 milhões de
pixels e ter resolução de até 1920 x 1080 px.
Mesmo com tão baixa qualidade, a foto em questão tornou-se a “Adão e Eva” das
imagens digitais, abrindo um leque extraordinário para a sociedade científica, pois se tornou o
alicerce para as imagens via satélite, tomografias computadorizadas, códigos de barras,
editoração eletrônica, câmeras digitais, computação gráfica e demais desenvolvimentos que
revolucionaram a tecnologia no processamento de imagens.
Esse foi o primeiro passo para as imagens planetárias da NASA, uma vez que o advento
das imagens digitais possibilitou a emissão das imagens à Terra.

1.3 Caracterização das imagens digitais em pós-alta-definição

Seguindo a evolução na captação e visualização da realidade através de imagens, outros
formatos surgem após a alta-definição. Em 2002, a Digital Cinema Initiative (DCI) aperfeiçoou
as imagens cinematográficas, aproximando-as mais da realidade. A partir daí, aprimorou-se a
resolução com o enxertamento de mais pixels na imagem, a fim de se obter maior nitidez e
proporcionar melhor experiência visual.
Assim, nasceram duas terminologias: 2K e 4K. O 2K possui pouco mais de 2.200.000
pixels totais e resolução de 2048 x 1080. Devido a sua proximidade do formato Full HD (1920
x1080), o ganho não chegou a ser perceptível, constata-se um ganho insignificante na
quantidade de pixels horizontais, apenas 128 pixels a mais, o que equivale a 6,7%, enquanto
que na vertical o ganho é nulo. Por esta razão, os cinemas não manifestaram muito interesse
pela novidade, tampouco os fabricantes televisivos, que quase não produziram aparelhos com
essa resolução (MOREIRA, 2012, s/p).
De acordo com Pierre Garcia, perito em temas de vídeo profissional e de consumo,
citado pela revista Forbes, a resolução 4K é utilizada nos estúdios de produção de filmes
profissionais e nos cinemas, definida como 4096 x 2160 pixels (GARCIA apud SU, 2013, s/p).
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Possui mais de 8.800.000 pixels totais, influenciando imediatamente na qualidade da imagem,
já que uma maior quantidade de pixels pode revelar detalhes que antes não eram perceptíveis,
com melhora significativa na representação da realidade, motivo pelo qual as produtoras
cinematográficas de Hollywood decidiram adotar o formato como padrão oficial do cinema
digital.
Este é o motivo pelo qual as produtoras de Hollywood vêm investindo no formato 4K,
que possui 4096 x 2160, um aumento significativo de 113,4% na horizontal e 100% na vertical,
totalizando ganho substancial de quatro vezes mais pixels em relação ao Full HD. Isso equivale
a 8,85 milhões de pixels, quatro vezes mais pixels que o 2K e HD, conforme demonstrado na
Figura 5.

Figura 5: 4K e 2K em comparação ao HD
Fonte: <http://regmedia.co.uk/2011/04/12/4k2k_1.jpg>

A Figura 5 exemplifica o espaço relativo que cada formato representa em sua projeção,
considerando o mesmo número de pixels para todos os formatos. Desta maneira, considera-se
que uma imagem em 2K poderia ser visualizada, sem perda de qualidade, numa tela de até 2 m
horizontalmente. Entretanto, se a tela tivesse 4 m, essa mesma exibição perderia qualidade. Por
outro lado, caso a imagem estivesse no formato 4K, sua expansão não afetaria a qualidade pelo
fato de possuir mais pixels e, consequentemente, apresentar maior flexibilidade.
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O aumento de pixels dentro de um mesmo espaço de tela oferece maior resolução de
imagem e, por conter mais informações, como maior gama de cores, abrange um campo maior
no espectro visual da percepção humana e oferece imagem mais nítida.
Outro motivo que levou a essa adoção foi a sua proximidade, em se tratando de
resolução, com o filme 35 mm, algo que até então nenhum outro formato digital havia
conseguido. Destarte, o 4K “aposenta” progressivamente o filme em película, até por razões
econômicas, haja vista uma cópia em filme custar entre U$1.500,00 e U$2.500,00, enquanto
que o 4K, com base no formato digital, pode ser enviado aos cinemas de todo o mundo por rede
fotônica, diminuindo, assim, os custos com as cópias e a logística (JORNAL DA PARAÍBA,
2011, s/p).
A indústria televisiva sempre buscou inspiração no cinema para incrementar a
tecnologia dos seus aparelhos e assim o fez com a resolução 4K, só que com uma quantidade
próxima a 8.300.000 pixels totais, um pouco menor que o 4K para cinema, por possuir resolução
de 3840 x 2160. A diferença está no número de pixels horizontais.
Esse formato de pelo menos 3840 pixels de resolução horizontal recebeu as
denominações Quad High Definition (QuadHD) e Ultra HD (ou UHD). Segundo Garcia, os
consumidores ouvirão termos misturados e combinados entre si, como Ultra HD 4K ou 4K
Ultra HD e UHD 4K ou 4K UHD, os quais se tornam intercambiáveis em referência à televisão.
(GARCIA apud SU, 2013, s/p).
A imagem em UHD proporciona quatro vezes mais nitidez que a imagem em Full HD.
São precisamente 8.294.400 pixels – em UHD – contra 2.073.600 pixels – em Full HD.
Devido a tão alta-definição, a NASA, que começou a registrar imagens do espaço ainda
na versão analógica, passou a fazê-lo no formato 4K UHD, com 60 fps. Em junho de 2015,
através do canal ReelNASA, no site de compartilhamento de vídeos Youtube, a Agência
Espacial Norte-Americana anunciou que compartilhará vídeos nesse formato, proporcionando,
assim, uma visão sem precedentes e com vasta gama de experiências, conforme podemos
verificar abaixo:

The view of life in space is getting a major boost with the introduction of 4K Ultra
High-Definition (UHD) video, providing an unprecedented look at what it's like to
live and work aboard the International Space Station. This important new capability
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will allow researchers to acquire high resolution - high frame rate video to provide
new insight into the vast array of experiments taking place every day. It will also
bestow the most breathtaking views of planet Earth and space station activities ever
acquired for consumption by those still dreaming of making the trip to outer space 12.
(REELNASA, 2015, s/p)

O vídeo não mostra apenas vistas fascinantes da Terra a partir do espaço. Há também a
clareza, o detalhamento do trabalho dos astronautas a bordo da Estação Espacial
Internacional. Trata-se de um marco para a NASA. As imagens captadas anteriormente, em 4K,
tendiam a apresentar lapsos de tempo, compilados através de inúmeras imagens estáticas. O vídeo
causa certo deslumbramento nas sociedades contemporâneas e, ao mesmo tempo, provoca um efeito
mais amplo, de magnitude: o do encantamento da comunidade científica. Essa diferenciação

depende da intensidade dos efeitos provocados (ROCHA, 2012, s/p).
Outro formato UHD, além do 4K, é o 8K, cuja pesquisa e cujo desenvolvimento estão
sob responsabilidade da Nippon Hōsō Kyōkai (Japan Broadcasting Corporation), mais
conhecida pela sigla NHK, a rede de televisão pública japonesa. O 8K UHD tem mais de 33
milhões de pixels totais e resolução de 7680 x 4320. Isso equivale a quatro vezes mais resolução
que o 4K e 16 vezes mais que o Full HD, por esta razão, a NHK o batizou de Super Hi-Vision
(SHV).
Em ultra-alta-definição, os formatos para o cinema são o 2K e o 4K, enquanto para a
televisão são o 4K UHD e o 8K UHD. Com tantos formatos existentes, convém a esta pesquisa
classificá-los com uma única terminologia: Pós-alta-definição. Para casos específicos, indicarse-á o formato igualmente específico (2K, 4K, 4K UHD, 8K UHD).
A Tabela 1 demonstra os formatos de imagem com referência a alguns fatores
importantes para sua transmissão e exibição.

12

A visão da vida no espaço está recebendo um grande impulso com a introdução do vídeo 4K Ultra High-Definition (UHD), proporcionando um olhar sem precedentes de como é viver e trabalhar a bordo da Estação
Espacial Internacional. Esse novo recurso permitirá que os pesquisadores consigam adquirir vídeos de alta
resolução - alta taxa de quadros de vídeo para fornecer uma nova visão sobre a vasta gama de experiências que
ocorrem todos os dias. Ele também concederá a mais impressionante vista do planeta Terra e das atividades da
estação espacial já realizadas para aqueles que ainda sonham em fazer uma viagem para o espaço sideral.
(REELNASA, 2015, s/p)
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Fator

Analógico

Alta-Definição

Pós-Alta-Definição
2K
2048 x 1080
---4K
4096 x 2160
---4K UHD
3840 x 2160
---8K UHD
7680 x 4320

Resolução

525 linhas

HD
1280 x 720 pixels
---FullHD
1920×1080 pixels

Proporção de
Tela

(4:3)

(16:9)

(16:9)
(16:9)
(16:9)
(21:9)
Não degrada

Qualidade de
Degrada
Imagem
Novos Recursos Nenhum

Não degrada
Múltiplos fluxos de áudio
e vídeo
Interatividade

Múltiplos fluxos de áudio e
vídeo

Otimização do
espectro

Uso do espectro
limitado por
interferências
Através de outros
recursos (Internet)

Possível uso de canais
adjacentes

Em testes

Através do próprio
aparelho

Através do próprio aparelho

Interferência

Sim

Nunca

Nunca

Programação

Única

Som

Mono ou estéreo
(até 2 canais)
Canhão de elétrons

Múltipla – até 6
programações por canal
Dolby Digital (até 7
canais)
Bits

Interatividade

Impressão em
tela

Em testes
Até 22 canais
Bits

Tabela 1: Comparativo dos diferentes formatos da imagem
Fonte: Próprio autor, 2015

A sociedade levou mais de sete décadas para migrar da imagem analógica ao formato
HD. Isto se deve a fatores como alto custo dos equipamentos, produção e transmissão do sinal
(LIS, 2009, s/p). Em menos de duas décadas de migração, eis que novamente se depara com o
dilema do alto custo da TV UHD e da transmissão, visto que os atuais sistemas não são
apropriados para tamanha resolução, que requer banda mais robusta. Mas o fato é que a pós-
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-alta-definição já chegou e uma nova migração está sendo aguardada. Os primeiros passos
foram dados e não há mais como retroceder dessa tecnologia que tende a fortalecer ainda mais
a reversão iconoclasta da imagem pela ciência.
Pode-se até considerar que se trata de uma nova imagem, como suscita Jane de Almeida:
“A imagem tecnicamente considerada ‘mais definida’ é, de um ponto de vista ontológico ou
ideológico, uma nova imagem” (ALMEIDA, 2010, pág. 225). Como a imagem digital é gerada
por elementos de informações – os bits, a pós-alta-definição contém muito mais informações
adicionadas ao seu cerne, algo em torno de quatro a 16 vezes mais que o formato anterior. Isso
ocasiona a geração de uma nova informação, visualização e interpretação, além de nova análise
técnica e científica, o que significa que os paradigmas da cultura visual são alterados. A nova
forma tecnológica de visualização de imagens pode trazer consigo diversas possibilidades de
afetação para a construção científica na contemporaneidade.
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2. ASPECTOS TÉCNICOS DAS IMAGENS PÓS-ALTA-DEFINIÇÃO

O presente capítulo versará fundamentalmente sobre os aspectos técnicos e as
possibilidades criativas advindas da implementação tecnológica na produção de imagens pós-alta-definição. Para tanto, serão abordados brevemente o surgimento e a expansão dessa
tecnologia, promovendo, assim, conhecimentos técnicos necessários à futura avaliação e sua
influência no consumo de tais imagens.
A imagem pós-alta-definição é uma evolução tecnológica do cinema digital. Um dos
primeiros formatos foi o 4K, criado pelos sete maiores estúdios de cinema de Hollywood –
Disney, Fox, MGM, Universal Studios, Paramount, Sony e Warner Bros. Esse tipo de imagem
contém mais de 8 milhões de pixels em cada quadro, conforme explicitado por Maurício
Moraes.

O 4K surgiu em parte por uma necessidade da indústria cinematográfica
hollywoodiana. Com a chegada dos equipamentos digitais, os estúdios de Hollywood
decidiram estabelecer normas para garantir uma boa qualidade da exibição. Em 2002,
Disney, Fox, MGM, Universal Studios, Paramount, Sony e Warner Bros criaram a
Digital Cinema Initiatives, entidade responsável por esse trabalho. Dois padrões
foram escolhidos: o 2K (2048 x 1080 pixels de resolução), que hoje está na maioria
das salas digitais de cinema americanos, e o 4K (4096 x 2160 pixels de resolução), o
resultado são mais de 8 milhões de pixels, que começa lentamente a se expandir.
(MORAES, 2011, s/p)

Um dos propósitos do cinema digital, principalmente com imagem pós-alta-definição,
é melhorar a experiência do público com o cinema, conforme explicam Aldrin Santana e
Cleomar Rocha, pesquisadores dessas imagens.

O objetivo principal do DCI foi estabelecer especificações uniformes para o Cinema
Digital, que garantissem alto nível de desempenho técnico, confiabilidade e controle
de qualidade. As empresas associadas ao DCI acreditam que a introdução do cinema
digital tem o potencial de fornecer benefícios reais ao público artístico. Cineastas e
produtoras também acreditam que a propagação do 4K vai melhorar
significativamente a experiência do público com o cinema. (SANTANA; ROCHA,
2014, pág. 110)
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Atualmente, a DCI promove o 4K com as especificações técnicas e os números
correlacionados à resolução, quadros por segundo (frames per second / frame frequency / frame
Rate – fps), padrão de cor, codificação de coloração, pixels e tecnologia de decodificação,
conforme exemplo abaixo:

4096x2160; 24 fps; 4:4:4; 12-bit SMPTE; Progressive Scan; Square
Pixels; Somente codec JPEG 2000.
Já o 4K UHD possui normas regidas pela Consumer Electronics Association (CEA),
cujas especificações são diferenciadas, de acordo com a descrição abaixo:
3840x2160; 24/25/30/60/120 fps; 4:2:2/4:4:4; 10-bit Rec 709 ou 10/12bit BT2020; Progressive Scan; Square Pixels; Possibilidade de
múltiplos codecs.

Ao fazer a comparação é possível constatar que há menos pixels na horizontal, as taxas
de quadros por segundo podem variar e ainda podem ser utilizados diferentes codecs, que são
softwares cuja função é a compressão e descompressão de arquivos muito grandes, como
explica Claudio Yuge, redator do CanalTech.

A palavra “Codec” vem de COdificação e DECodificação, ou seja, eles “traduzem”
um arquivo que originalmente seria muito grande para compartilhar/executar em
conteúdo bem menos pesado. Aquele filme que ocuparia seu disco rígido inteiro ou
demoraria dias para ser baixado pode ser comprimido em um MPEG-2 ou um
Windows Media Video. (YUGE, 2015, s/p)

Em outubro de 2012, a CEA, organização de padrões e comércio para a indústria de
eletrônicos de consumo, introduziu o termo Ultra High Definition (UHD) para a TV 4K com
definição de 3820 x 2160 pixels. A ideia era substituir o termo 4K, para ajudar o consumidor
na escolha de um aparelho televisivo: “this new terminology and the recommended attributes
will help consumers navigate the marketplace to find the TV that best meets their needs 13”,

“Esta nova terminologia e os atributos recomendados ajudarão os consumidores a navegar no mercado para
encontrar a TV que melhor atende às suas necessidades” (SHAPIRO apud PENDLEBURY, 2012, s/p)
13
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explica Gary Shapiro, presidente e CEO14 da CEA (SHAPIRO apud PENDLEBURY, 2012,
s/p). Todavia, a Sony, empresa líder nos avanços de exibição 4K, anunciou, ainda no mesmo
mês, que louva os esforços da CEA, mas continuaria usando a terminologia 4K para seus
produtos, até então, e que marcaria seus dispositivos baseados em 4K como “4K ultra-alta-definição (4K UHD)”. A íntegra da nota pode ser verificada no blog da própria empresa:

Sony 4K UHD: As leaders at the forefront of new display technology such as HD, 3D
and beyond, we laud the CEA’s efforts to come up with a common language to
describe the next generation high-definition technology, however, to ensure clarity for
consumers and delineate between today’s and tomorrow’s technology, Sony will
continue to use the 4K moniker for its products and will market its future products as
4K ultra high-definition (4K UHD)15. (SONY, 2012, s/p)

Após a nota oficial da Sony, outras empresas fabricantes de televisão a seguiram.
O formato 4K UHD se expande internacionalmente e no Brasil, com um volume
crescente de empresas que comercializam televisores capazes de suportar uma resolução com
3820 x 2160 pixels. Visando o período natalino, a Philips, no Brasil, anunciou oficialmente no
dia 25 de novembro de 2014 o início imediato da produção de aparelhos capacitados para o
formato 4K UHD. Diretamente do Polo Industrial de Manaus, a empresa prometeu reduzir os
preços dos aparelhos de televisão para o consumidor, como explica Walter Sinohara, gerente
do setor responsável da TPV Technology Limited, grupo que detém a marca Philips no Brasil.
Nessas condições, a estratégia é oferecer ao consumidor telas com diferenciais importantes,
como tecnologia 3D e compatibilidade com conteúdos 4K de aplicativos de vídeo on demand,
a um preço mais competitivo. (SINOHARA apud SANTOS, A., 2014)
Entretanto, como a quantidade de conteúdo disponível em pós-alta-definição ainda é
rara, o volume de vendas é limitado, bem como a atratividade dessa tecnologia junto aos
consumidores. Por outro lado, a indústria de cinema adotou o 4K como formato oficial,
forçando as empresas de tecnologia eletrônica a se prepararem para comercializar aparelhos
eletrônicos como televisores, videogames, projetores e outros capazes de suportar o recurso.
14

Chief Executive Officer (CEO) em inglês, em Português, Diretor Executivo em Português. Indivíduo(a) com a
máxima autoridade na hierarquia funcional de uma empresa ou organização.
15
Sony 4K UHD: Como líderes na vanguarda da nova tecnologia de exibição, como HD, 3D e além, louvamos os
esforços do CEA para chegar a uma linguagem comum para descrever a próxima geração de tecnologia de alta-definição, no entanto, para garantir a clareza para os consumidores e delinear entre a tecnologia de hoje e de
amanhã, a Sony continuará a usar o apelido 4K para seus produtos e comercializará seus futuros produtos como
4K ultra-alta-definição (4K UHD). (SONY, 2012, s/p)
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Dessa maneira, a indústria de cinema contribui para criar conteúdo destinado aos consumidores,
padronizando a referida tecnologia. A maioria dos especialistas acredita que a UHDTV 4K
crescerá muito a partir de 2015, inclusive, a TPV Technology Limited. “Nossos televisores já
são capazes de reproduzir conteúdos em 4K de sites como Netflix e futuramente será a vez do
YouTube”, diz Sinohara, acrescentando que “em 2015, consoles de games como Xbox One e
Playstation 4 devem impulsionar a chegada de mais conteúdos em 4K” (SINOHARA apud
SANTOS, A., 2014, s/p).
Apesar de a DCI oficializar os dois padrões 2K e 4K para o cinema, que, aliás, vem
investindo muito nesse último formato, a NHK pesquisa e desenvolve outro sistema específico
para a televisão, o 8K UHD.
Embora já existam as normas e a tecnologia imprescindíveis para sua produção, o
formato 8K UHD ainda está em processo de desenvolvimento. O grande desafio relativo a esse
formato é justamente a quantidade excessiva de informação a ser processada por segundo, com
16 vezes mais pixels do que o Full HD e quatro vezes mais do que o 4K UHD.
O padrão HD foi marcado com alguns formatos, entre os quais 720p16 com 1280 x 720
pixels, aproximadamente 0,9 Mpx17; ou 1080p com 1920 x 1080 pixels, que fornece em torno
de 2,1 Mpx por frame. Como alternativa a esses Mpx elevados, foi desenvolvido outro formato
que permitiu menor taxa de bits e ainda com a mesma qualidade de imagem definida como
1080p. Esse novo formato foi definido como 1080i, em que i representa entrelaçado, em síntese,
a capacidade de mostrar apenas as linhas pares de imagem em um período de meio frame
alternando com as linhas ímpares no próximo período de meio frame, recriando, assim, a
imagem completa. Duplica a taxa de quadros, sem degradar a qualidade percebida pelo usuário.
Esse formato geralmente é composto por 1920 x 1080 ou 1440 x 1080 pixels, ambos
digitalizados por métodos entrelaçados, e apresenta 540 linhas em cada período de meio frame.
A despeito de o método entrelaçado ter a capacidade de dobrar a quantidade de frames
por segundo, sem aumentar a largura de banda e em pós-alta-definição, isso não resultaria uma
imagem perfeita, uma vez que, devido às divisões das linhas pares e ímpares, apresenta apenas

16
17

P significa progressivo, cuja imagem é lida em sequência e gerada de forma completa.
Mpx significa megapixels; refere-se à resolução de imagem com pelo menos 106 pixels por frame.
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meia imagem, motivo pelo qual só é aceito o método progressivo, que apresenta sempre a
imagem completa e permite visualização com mais detalhes em cada frame.
Para tentar distinguir essa trajetória tecnológica, deixou-se de categorizar a resolução da
imagem a partir de sua resolução vertical, como 720p ou 1080p, próprias da alta-definição, para
uma designação de resolução horizontal, dando origem à linhagem das resoluções da família
K, que ficou assinalada como sinônimo de resolução com qualidade de cinema. Aldrin Santana
e Cleomar Rocha explicam o significado do termo K.
O K é o símbolo de “mil” na linguagem tecnológica (vem do grego χίλιοι – chilioi –,
que significa mil). Assim, para saber a resolução de qualquer formato K, multiplicase o número que o antecede pelo valor do K (1.024), como no exemplo: 4K = 4x1.024
= 4.096 linhas horizontais. (SANTANA; ROCHA, 2014, pág 110)

Esta pesquisa abordará as imagens dos dois padrões adotados pelo DCI, o 2K e o 4K,
que são específicas para o cinema digital, e também as imagens UHD, específicas para a
televisão, UHDTV1 e UHDTV2, esta última em fase de desenvolvimento exclusivamente pela
NHK, mas ambos aprovados pela União de Telecomunicações Internacional (International
Telecommunication Union – ITU).

2.1 Rede fotônica como meio

O cinema está no limiar de uma histórica transformação para a projeção digital. Desde
a sua criação, creditada aos irmãos Auguste e Louis Lumière, em 1895, que fizeram a primeira
exposição comercial de cinema com um filme que trazia dois trabalhadores saindo da fábrica
Lumière, o cinema vem se transformando com novas tecnologias acrescentadas ao filme, como
a fala (1927), a cor (1935), a estereoscopia (1952) e o som (1970). Mas essas são tecnologias
acrescentadas ao cinema, que permitem a modificação do fazer artístico. Em relação ao meio
físico, a película em nada mudou, somente o formato, 35 mm ou 70 mm, conforme se constata
na entrevista de Jane de Almeida18, “a arte se modifica com as novas tecnologias. Depois de

18

Professora e pesquisadora do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação, Arte e História da Cultura da
Universidade Mackenzie, coordenou o Grupo de Trabalho Aplicações Avançadas de Visualização Remota da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP).
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1915, o filme em película se estabilizou, mas a tecnologia 4K pode mudar o cinema”
(ALMEIDA apud OLIVEIRA, 2009, pág. 73). Essa afirmativa denota uma evolução
tecnológica sem precedentes em relação ao suporte fílmico, desde a sua criação.
Em referência, tal fato fica constatado na decisão da Paramount Pictures, que anunciou
em janeiro de 2014 o encerramento de suas filmagens em película. Iniciando com o filme O
Lobo de Wall Street, todo o formato lançado pelo estúdio será de conteúdo digital (BORGO,
2014, s/p).
A transição da película para o meio digital ocorre gradativamente nos estúdios
hollywoodianos, com previsão de suas produções se tornarem 100% digitais a partir de 2016.
A decisão antecipada da Paramount Pictures somente ratificou essa perspectiva.
Há que se sublinhar, porém, que para inaugurar esse “novo começo de era”, pondo fim
à película, que perdura desde o nascimento do cinema, serão realizados vários testes na
captação, produção e veiculação do formato da imagem em pós-alta-definição.
A tecnologia 4K está em vigor, efetivamente, desde as primeiras transmissões, durante
o 19° Festival Internacional de Filme de Tokyo e o iGrid 2005, nos Estados Unidos, de filmes
curtos, palestras, filmes de jogos e concertos musicais, cujas filmagens não podem ser
consideradas narrativas fílmicas, mas experimentos de uma nova tecnologia. Utilizaram-se
fibras ópticas para interligar a Universidade Keio, em Tóquio, e a Universidade da Califórnia,
em San Diego, a uma distância de 15.000 km. Diante do evento, os reitores das duas
universidades envolvidas enfatizaram os benefícios da colaboração em rede.
This demonstration of trans-Pacific, real-time 4K streaming media pushes the
envelope of today’s advanced research networks... We now know that these networks
can reliably carry the world’s newest and highest-quality digital media, even over long
distances, both live and pre-recorded19.
(ANZAI, Yuichiro apud RAMSEY, 2005, s/p)
Seeing such dramatic examples of networked 4K media for science, medicine,
education, culture, art and entertainment inspires the imagination about what can be
done with advanced visualization and communications technology20.
(FOX, Marye Anne apud RAMSEY, 2005, s/p)

19

Esta demonstração de trans-Pacífico, em streaming de mídia 4K em tempo real é uma inovação nas redes de
busca avançadas atuais... Sabemos agora que estas redes podem difundir de forma confiável as mídias mais atuais
e avançadas em qualidade digital do mundo, mesmo a longas distâncias, tanto ao vivo quanto pré-gravada.
(ANZAI, Yuichiro apud RAMSEY, 2005, s/p)
20
Vendo esses exemplos dramáticos de mídia 4K em rede para a ciência, medicina, educação, cultura, arte e
entretenimento inspira a imaginação sobre o que pode ser feito com a visualização avançada e as tecnologias de
comunicação. (FOX, Marye Anne apud RAMSEY, 2005, s/p)
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Desde então, vários centros de pesquisa e transmissão em rede investigam sobre a
qualidade das imagens e o meio de transmissão, haja vista as imagens K (pós-alta-definição)
requererem uma grande largura de banda, com velocidades extremamente altas, devido ao
volume de dados (informação) que carregam.
Mais adiante, este trabalho de pesquisa abordará como a nova tecnologia ampliou a
percepção das imagens fílmicas, influenciando no consumo e na ciência. Seguidamente ao
cinema, a televisão também vem pesquisando sobre a qualidade dessa imagem e sua
transmissão. Uma grande mídia precisa de uma grande rede. A Figura 6 apresenta um estudo
sobre a televisão de pós-alta-definição, que possui dois formatos: UHDTV1 (4K) e UHDTV2
(8K). As duas colunas à direita apresentam as quantidades de bits suportadas em UHDTV, 10
bits ou 12 bits, taxas superiores à Televisão de Alta-Definição (High-Definition Television –
HDTV), que suporta até 8 bits. Na coluna do meio, a quantidade de quadros por segundo
(frames per second – fps), 24 fps até o nível máximo atualmente suportado pela pós-altadefinição, de 120 fps, sendo que o HDTV suporta apenas 24 fps. Esta taxa de quadros
impulsiona a largura de banda e exige cada vez mais da rede. A taxa de quadro dá estímulo ao
aumento da largura de banda. O 8K, também conhecido por UHDTV2 ou SHV, tem quatro
vezes essa taxa de transmissão de quadros e tais taxas podem ser multiplicadas por quatro.

Figura 6: Uma grande mídia precisa de uma grande rede
Fonte: HERR, 2013, pág. 17
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Não há um cabo de rede único entre todos os países. Todo o transporte de dados é feito
por redes IP (Protocolo de Internet), que podem lidar com essas taxas. Já o 8K pode chegar a
196 Gigabits por segundo (Gbps) e as redes começaram a chegar a 100 Gbps, no Brasil, a partir
de 2015. No futuro, talvez, os laboratórios alcancem Terabyte, Petabyte, Exabyte etc.21, mas
ainda não se alcançou os 196 Gbps. Os meios estão impulsionando as redes e estas são
requeridas para permitir esse tipo de possibilidade.
É fato notório a colaboração entre redes acadêmicas. Exemplo disso é o Global Lambda
Integrated Facillity (GLIF22), consórcio de redes acadêmicas internacionais que compartilha
parte de sua infraestrutura para atividades de ensino, pesquisa e demonstrações, da qual o Brasil
é membro associado. Graças a essa colaboração é possível, por exemplo, fazer uma transmissão
entre o Brasil e o Japão. Mas não somente a rede brasileira e a japonesa são envolvidas, já que
a transmissão tem que passar por outras redes no caminho, o que possibilita uma configuração
de rede colaborativa mais adequada à obtenção de melhor rendimento, dada a exigência de
controle tenso da rede, pela necessidade de haver um cabo de rede fixo e não deixar a rede
roteada na internet normal. Observe-se que esses são exemplos de serviços que os provedores
comerciais ainda não conseguem atender.
No Brasil, o maior responsável pela transmissão e divulgação de imagens pós-alta-definição, tanto em 4K quanto em 8K, é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). A rigor,
esta organização não tem fins lucrativos, é supervisionada pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI) e mantida pelos ministérios da Educação (MEC), Saúde (MS)
e Cultura (MinC), com o propósito de prover a conectividade nas instituições públicas
(principalmente as federais) de ensino e pesquisa (RNP, 2014, s/p).
Além de provedor de conectividade no Brasil, a RNP, através de parcerias, provê a
conectividade internacional, estimulando o progresso da ciência (RNP, 2014, s/p).
Oferece ainda serviços específicos para determinadas comunidades, como na área de
saúde, conectando hospitais universitários, e assiste essas comunidades de forma personalizada,
sempre que possível, inclusive em atividades de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), uma delas
denominada Gerência de Comunidades e Aplicações Avançadas, cuja função é exatamente

21

1 Terabyte (TB) = 1024 gigabytes;1Petabyte (PB) = 1024 terabytes; 1 Exabyte (EB) = 1024 petabytes
Global Lambda Integrated Facility - GLIF, é um consórcio internacional que promove o paradigma das redes
lambda. Fonte: <http://www.glif.is/>
22
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prospectar aplicações. Num contexto em que setores culturais e científicos carecem de
atendimento em suas demandas diferenciadas, pois não são e nem podem ser atendidos
naturalmente por provedores comerciais, a RNP atua positivamente. Estima-se que essa
organização atenda mais de 7 milhões de clientes, distribuídos entre os campi das universidades
e os institutos de ensino, de acordo com dados do Censo da Educação Superior de 2012
(PORTAL BRASIL, 2014, s/p).
A Figura 7 mostra o mapa da RNP como provedor de conectividade e as cidades
interconectadas. Nota-se que a maior velocidade de conexão situa-se entre Rio de Janeiro e São
Paulo (SP), com 20 Gbps, mas há planos para atingir 100 Gbps. “Estamos em fase de testes e
esse link deverá começar a funcionar no primeiro semestre de 2015”, assegura Luis Fernandez
Lopez (apud ALISSON, 2014a, s/p), coordenador-geral da Rede ANSP (Academic Network at
São Paulo), interligando pesquisadores de São Paulo com os de outros países. “Será a primeira
conexão de Internet acadêmica de 100 gigabits, entre os hemisférios Sul e Norte”, conclui
Lopez. Infelizmente, Lopez não obteve êxito em sua afirmação, já que o projeto foi estendido
até o final de 2015.
Em abril de 2015, a National Science Foundation (NSF) dos Estados Unidos anunciou
o financiamento do mais recente desses projetos, o AmLight Express, interconexão
de alto desempenho entre Fortaleza e Miami, que pretende se estender até 2020. Até
o final deste ano, o Brasil ganhará um canal de comunicação de 100 Gb/s com os
Estados Unidos, por meio de cabo submarino, no âmbito do projeto OpenWave.
(RNP, 2015, s/p)

Esse link ultrarrápido percorrerá cerca de dez mil quilômetros, interligando São Paulo e
Miami através de cabos de fibra óptica submarinos. Essa velocidade de conexão permitirá um
ganho enorme nos experimentos e nas demonstrações de imagens com altíssima resolução,
inclusive com imagens estereoscópicas (3D) e sem compressão, pois, aumentando-se a largura
de banda, é possível transportar mais dados simultaneamente, intensificando o modus operandi
valorativo do uso da imagem na contemporaneidade.
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Figura 7: Mapa de Backbones RNP
Fonte: <http://memoria.rnp.br/_images/bkb_ipe-site-junho-2014-site.jpg>

Desde 2013, a conexão brasileira com o link internacional (EUA) é de 40 Gigabits por
segundo (Gb/s), resultante de um acordo entre a RNP, a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) e a operadora Telefônica/Vivo (PALÁCIO DO PLANALTO, 2013,
s/p). Com a implantação de mais um cabo de 100 Gb/s, o Brasil terá um total de 140 Gb/s,
afirma Michel Stanton, diretor de P&D, “considerando que serão mantidos os quatro atuais
canais internacionais entre Miami e São Paulo, somados a 40 Gb/s, a capacidade total de banda
entre os dois países atingirá 140 Gb/s” (STANTON apud RNP, 2015, s/p).
Com o aumento da conexão do link para 140 Gb/s, ele será 3,5 vezes maior do que o
atual, de 40 Gb/s, e 51 mil vezes mais veloz do que a velocidade média da Internet brasileira,
que, de acordo com o relatório da companhia americana Akamai Technologies, publicado em
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janeiro de 2014, é de 2,7 Megabits por segundo (Mbps) (AKAMAI TECHNOLOGIES, 2014,
pág. 39).
Enquanto a previsão das operações do link com capacidade de 100 Gbps no Brasil é
para o final de 2015, há, desde 2013, o link com a mesma capacidade entre os Estados Unidos
e a Europa, através de Amsterdam e Londres.
Um dos projetos de transmissão de imagens em movimento em pós-alta-definição,
utilizando a rede GLIF e a RNP como principais transmissoras brasileiras desta tecnologia,
ocorreu durante a Copa do Mundo de 2014, sediada no Brasil.
A Copa do Mundo de 2014 se transformou no maior desafio da tecnologia em
transmissão confiável de sistema pós-alta-definição para pesquisa e interação, tornando-se
possível graças à compressão. Sem isso, seria impossível. Foi preciso um projeto com
colaborações globais únicas, para transmitir os jogos da Copa do Mundo da FIFA de 2014. O
objetivo era transmitir os jogos em imagem 8K, nesse caso, utilizando transmissão IP, sem
utilizar nenhuma transmissão via satélite. No total, foram 18.000 km do Rio de Janeiro até
Tóquio. Toda a rede foi conectada por IP, especialmente por redes globais fornecidas por
organizações voltadas para a educação e a pesquisa.
Há uma tendência de se utilizar rede compartilhada para eventos temporários, como
Copa do Mundo, Olimpíada, Carnaval etc. Nesses casos, é inadequado utilizar uma linha
dedicada devido a um contrato de longo prazo e, ainda, à instabilidade e inoperabilidade de
segurança. O problema de se fazer uso de rede compartilhada reside em como garantir a
confiabilidade da transmissão, uma vez que o sistema em pós-alta-definição não aceita
nenhuma perda de pacotes entre o codificador e o decodificador, daí a necessidade de manter a
transmissão no próprio local. O projeto de transmitir a Copa 2014 em 8K foi apoiado por muitas
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instituições de pesquisa em rede, como Internet223, Red-Clara24, SINET425, GEMnet226 e
RNP27.
Durante o evento, as responsáveis por essa transmissão foram as empresas japonesas
NHK e a Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT), a operadora de
telecomunicações japonesa. O limite entre elas foi o fluxo de transporte na interface, por isso,
a NHK captou as imagens e as comprimiu com o codec High Efficiency Video Coding (HEVC)
até 300 Mbps. Pode-se considerar isso maior que o normal, mesmo assim, foi necessário evitar
a degradação da imagem, já que precisavam projetar uma imagem 8K numa tela muito grande,
com diagonal de 275 polegadas.
Para essa transmissão, com enorme fluxo de dados, foi importante verificar como
garantir a confiabilidade no sistema de multidomínio e evitar, desse modo, perdas de pacotes
por redes compartilhadas, pelo fato de ser muito difícil manter o status das mesmas. Na
verificação da “saúde” da rede entre Rio de Janeiro e Tóquio, fez-se necessário considerar três
abordagens: a primeira delas foi a seleção de links de transmissão múltiplos para transmitir o
fluxo em 8K; a segunda, o envio de um sistema de correção fornecido pela NTT, evitando
perdas de pacotes de dados; e a terceira, a transmissão paralela utilizando uma outra rede
comum. Continuamente aos jogos de futebol, foram aplicados testes na rede para verificar a
condição de transmissão.
Dentre as redes utilizadas, uma era experimental, a SINET4, de base educacional,
construída em Tóquio, no Japão, pela NTT, conectada direto a Miami, nos Estados Unidos. Por
não ser uma rede dedicada, e sim compartilhada, inclusive por usuários comerciais, houve
muitos links compartilhados durante a transmissão. Fez-se necessário, então, a aplicação
robusta de aplicativo de correção.

23

INTERNET2 busca a transmissão em tempo real (sem delay) de arquivos de todos os tipos e tamanhos (até vídeo
sem compressão, na mais alta resolução). <http://www.internet2.edu/>
24
CLARA (Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas). Tem como missão coordenar as Redes
Acadêmicas Nacionais da América Latina e com outros blocos. <http://www.redclara.net>
25
SINET4 (Science Information Network). Rede acadêmica japonesa.
<http://www.sinet.ad.jp/index_en.html?lang=english>
26
GEMNet2(Global Enhanced Multifunctional Network) é uma plataforma de testes de rede pesquisada e
desenvolvida pela NTT, para testar todos os aspectos das tecnologias de comunicação. <https://www.nttreview.jp/archive/ntttechnical.php?contents=ntr200902sf3.pdf&mode=show_pdf>
27
RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), organização social ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia do
Brasil, responsável pela rede acadêmica brasileira. <http://www.rnp.br>
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O aplicativo de correção no nível Forward Error Correction (FEC)28 mantém a
confiabilidade, ponto a ponto, entre a fonte emissora da imagem e os terminais finais. Além de
cuidar de todos os pacotes da rede, com os dispositivos na instalação, neste caso, o foco foi
garantir a transmissão entre a fonte de emissão e o local de recepção, por uma rede de grande
distância. Para essa finalidade, podem ser utilizados diversos tipos de hub29 de rede, comerciais
compartilhados e de pesquisa. O objetivo é evitar perda do pacote IP.
Ao utilizar os dados redundantes, chamados de dados FEC, pode-se transmitir tanto os
originais quanto os redundantes pela rede. Nesses tipos de transmissão é comum a perda de
alguns pacotes nas redes IP, mas, ao usar dados redundantes de confiabilidade, os dados
originais poderão ser mostrados sem nenhuma perda, já que foram alimentados no codificador
durante toda a transmissão. Conseguiram-se alguns méritos na transmissão desse projeto:
primeiramente, a taxa de compressão de imagens 8K para 300 Mbps; depois, maior
probabilidade de sucesso em relação a alguma perda de pacote.
Para o sucesso efetivo da transmissão da Copa de 2014, a NTT recebeu os dados
comprimidos da NHK, adicionou-os e fez a transmissão através de dois links. Com a utilização
deste esquema, mesmo que um dos links caísse completamente, seria possível completar a
transmissão, ainda que houvesse perdas de pacotes na rede (ALVAREZ, 2014, s/p).
Com o apoio de vários colaboradores, que possibilitaram a concretude desse projeto, a
NTT realizou muitas transmissões internacionais para visualização pública no Japão,
demonstrando, dessa maneira, como utilizar redes compartilhadas para transmissão de conteúdo
em pós-alta-definição, através de rede fotônica.

28

Forward Error Correction (FEC) é um sistema de controle de erros para a transmissão de dados. Para funcionar,
o transmissor adiciona dados redundantes nas mensagens. Sua principal vantagem é que dados corrompidos ou
perdidos podem ser recuperados sem a necessidade de retransmissão.
Fonte: <http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/25604/000754632.pdf?sequence=1>
29
Hub é um dispositivo que tem como função a interligação entre os computadores de uma rede.
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2.2 Compressão de imagens

A mesclagem de telas cada vez maiores, um meio otimizado em que a informação pode
trafegar com taxas de bits cada vez mais altas, o incremento de melhores algoritmos de
compressão e a aceitação por parte dos centros e institutos de pesquisas resultaram no apoio,
desenvolvimento e propagação da imagem pós-alta-definição. Paralelamente a isso, a
implementação da fibra óptica permitiu o fornecimento de uma conexão mais rápida,
ocasionando o boom do conteúdo exibido.
A Figura 8 mostra os diferentes formatos de vídeo à direita, enquanto à esquerda se
observa a largura de banda requerida. Os números mais à esquerda da figura representam a taxa
de compressão na largura de banda.

Figura 8: Uma abordagem escalonável
Fonte: HERR, 2013, pág. 16
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Na base da pirâmide está o antigo formato de fita HDV, com 25 Mbps, quase inexistente
atualmente devido à preferência pelos modelos digitais. No segundo degrau se encontra o
formato HDTV, com 1,5 Gbps distribuídos amplamente e compressão de 12 Mbps; em alguns
lugares são comprimidos em 7 Mbps, 8 Mbps e até 20 Mbps. À medida que se avança para o
alto da pirâmide, a largura de banda sobe para 3 Gbps, 7.6 Gbps, 48 Gbps, 96 Gbps, e todas
aceitam vídeos com 24 fps. Isto revela que quanto melhor for a qualidade de imagem e de som,
maior será a estrutura requerida para transportá-la. No topo piramidal se encontra a alta
resolução implementada pelo Tiled Displays e Camera Arrays.
Os engenheiros da NHK decidiram que uma taxa maior que os atuais 24 fps é mais
interessante e melhor em termos de qualidade, mesmo para objetos em movimento rápido, e é
por isso que o 8K faz uso de 120 fps (NHK, 2013, pág. 09).
Caso seja necessário fazer o envio de arquivos por streaming30, os objetos e dados muito
grandes precisarão ser movidos globalmente, o que irá gerar um problema, conforme demonstra
a Figura 9. Por isso a necessidade imanente de se comprimir através de codecs as imagens com
altíssimas resoluções. O formato 4K utiliza o codec H.26531, viável para esse formato, mas,
com o advento do 8K, tornou-se imprescindível uma maior taxa de compressão. Surge, então,
o codec HEVC32, capaz de ter uma taxa de compressão de até 50%. Sem os codecs de
compressão as imagens RAW33, colossais para a transmissão, inviabilizariam os projetos
experimentais em redes ópticas, exigindo redes com largura de banda incomensuráveis.

30

Streaming vem da palavra inglesa stream e significa córrego, remetendo para o fluxo. No âmbito tecnológico,
indica fluxo de dados ou conteúdos multimídia. Os computadores, tablets, celulares etc. recebem dados em forma
de pacotes, que são remontados e transmitidos aos usuários.
31
H.265 é o codec corrente para a gravação, compressão e distribuição de conteúdos de vídeo em 4K.
32
HEVC (High Efficiency Video Coding). Atualmente é desenvolvido pela ISO/IEC MPEG e ITU-T.
33
Raw vem do termo inglês para cru, é um termo genérico para formatos de arquivos de imagens digitais tal como
captadas pelo sensor da câmera.
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Figura 9: Movendo dados extremamente volumosos globalmente
Fonte: <http://work.delaat.net/talks/cdl-2014-03-17.pdf, pág. 05>

Um dos problemas por trás do 4K UHD são as enormes taxas de bits produzidas. Ao
usar o codec H.265 para comprimir uma sequência 4K UHDTV, a 50 quadros por segundo, o
resultado será uma sequência enorme de taxa de bits de 16,5 Mbps. Um aumento significativo,
quando comparado a sequências de HD, o que requer cerca de 6,5 Mbps para 720p e 9 Mbps
para 1080p, aproximadamente no mesmo nível de qualidade, conforme Tabela 2, medidos
através do PSNR34 (LARBIER, 2012, pág. 5-6).

34

PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) é uma relação escalonada logarítmica que representa a aproximação da
qualidade de imagem com a percepção humana.
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Formato
720p50
1080p50
4kTVp50
(native)

Taxa de bits
em PSNR
idênticos
6.5Mbits/s
9Mbits/s

Multiplicador
Pixels/s em uma
4kTVp50
9
4

Multiplicador de taxa
de bits para um fluxo
4kTVp50
2.5
1.8

16.5Mbits/s

1

1

Tabela 2: Taxas de bits e proporções
Fonte: LARBIER, 2012, pág. 6

Uma sequência de imagens 4K UHD descompactada pode produzir uma taxa de bits de
48 Gbps. O formato SHV, com quatro vezes a resolução 4K UHD, gera uma sequência de taxa
de 192 Gbps. Mesmo quando comprimido com H.265, a taxa de bits de saída gerada é ainda
extremamente alta para permitir sua entrega na casa do consumidor através dos canais de
transmissão disponíveis. A necessidade de haver um algoritmo de compressão e transmissão
aos sinais UHD resultou no desenvolvimento do HEVC, que pode atingir 50% mais taxa de
compressão de dados, quando comparado com o H.265, no mesmo nível de qualidade de vídeo
(SULLIVAN, 2012, pág. 1667). A NHK codificou com sucesso e em sincronia um sinal 8K,
com uma taxa de bits de saída de 85 Mbps, e chegou a uma taxa de compressão de 350:1, usando
HEVC. O Japão planeja iniciar a transmissão de sinais em SHV utilizando satélites em vários
canais (NHK, 2013, pág. 24-26).
Segundo Per Fröjd, gerente de tecnologias visuais da Ericsson, o HEVC se tornou
indispensável porque o tráfego de dados na internet é consumido essencialmente por
compartilhamento e streaming de vídeo. Em 2015, esse volume pode chegar a 90% de tudo que
trafega na internet. “Video accounts for the vast majority of all data sent over networks, and
that proportion is increasing: by 2015, it is predicted to account for 90 percent of all network
traffic”35 (FRÖJD apud ERICSSON, 2012, s/p).
Ainda para Fröjd, o HEVC pode reduzir pela metade a taxa de bits e conseguir a mesma
qualidade visual ou dobrar o número de canais de televisão com a mesma largura de banda,
com enorme impacto na indústria.

35

Vídeo representa a grande maioria de todos os dados enviados pelas redes, e essa proporção está aumentando:
em 2015, prevê-se que representem 90 por cento de todo o tráfego de rede.
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There’s a lot of industry interest in this because it means you can halve the bit rate
and still achieve the same visual quality, or double the number of television channels
with the same bandwidth, which will have an enormous impact on the industry36.
(Id. 2012, s/p).

2.3 Vetores de desenvolvimento da pós-alta-definição

Como se pode observar, as inovações da pós-alta-definição favorecem a resolução de
alta qualidade em diversos segmentos. Do mesmo modo, foi apresentada a forma de transmissão
por meio fotônico e os avanços que vêm sendo implementados para suportar grande quantidade
de dados com confiabilidade.
O segredo das imagens em altíssima resolução está na quantidade de elementos que as
compõem (picture elements = pixels). Para preencher a tela, quanto mais pixels, melhor o nível
de detalhamento da imagem. Portanto, para obter imagens mais nítidas é necessário trabalhar
com elementos menores (BARROZO, 2012, s/p).
A resolução de altíssima qualidade permite uma visualização mais próxima e imagens
maiores, então, o expectador tem mais detalhes e maior imersão porque tem o ângulo de
visualização ampliado. No cinema, isso permite aumentar o envolvimento do público com o
filme, pois apresenta resposta emocional maior. Na área científica, por sua vez, são oferecidos
mais dados nessa visão, insight, imersão e detalhes melhores. Por exemplo, na medicina, o
vídeo é muito utilizado em exames e cirurgias, pois permite a visualização mais precisa dos
procedimentos com órgãos humanos ou, ainda, com microrganismos.
O aumento da quantidade de pixels na imagem aumenta proporcionalmente a resolução
e a sensação de detalhe, ao passo que um maior ângulo de visão aumenta a sensação de “estar
lá”. Ambos são necessários para aumentar a noção de realismo – causado pelo meio. Conforme
explica a Red Digital Cinema, empresa que nasceu em 2005 com o objetivo de construir a
primeira câmera digital 4K, a Red One. “In effect, higher resolution enhances the sense of

36

Há um grande interesse da indústria porque isso significa que pode reduzir pela metade a taxa de bits e ainda
conseguir a mesma qualidade visual, ou dobrar o número de canais de televisão com a mesma largura de banda, o
que terá um enorme impacto sobre a indústria.
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detail, whereas wider viewing angles enhance the sense of ‘being there.’ Both are needed to
enhance the sense of realism.”37 (RED DIGITAL CINEMA, 2013, s/p)
A câmera Red One foi a primeira de muitas que a sucederam com tecnologia pós-alta-definição. Dentro desse desenvolvimento tecnológico, a NHK criou uma câmera que capta
imagem pós-alta-definição em 8K, capaz de suportar quatro vezes mais informações do que a
Red One.
Os parâmetros principais do 8K, são os 7680 pixels na horizontal e os 4320 pixels na
vertical, frequência de quadros de até 120 fps e bit-depth de até 12 bit38, características típicas
da imagem pós-alta-definição em 8K. Embora o 4K seja pós-alta-definição, não suporta tantos
dados inseridos na imagem. Trata-se de uma evolução contínua no vetor de desenvolvimento
da imagem.
Com o aumento de dados na imagem, a produção de senso de realidade e presença são
muito grandes, por causa de pixels e pontos melhores, com mais cor, profundidade e
quantização, motivo pelo qual cada um dos pixels é mais rico em informação (KUTZNER,
2012, pág. 44). Torna-se também necessário elevar a frequência dos quadros, pois, à medida
que a imagem aumenta, torna-se mais fácil visualizar o efeito de rastro, quando há movimento.
Por esta razão, o aumento de frames por segundo é muito importante e não somente o número
de pixels.
Além disso, para o SHV há um enriquecimento muito grande, trazido pelo sistema de
som que tem 22.2 canais espalhados em volta do expectador, conforme podemos verificar com
a distribuição de 22 caixas de som e dois subwoofer na Figura 10. De acordo com Hiroshi Seno,
engenheiro de sistemas da NHK, chegou-se a esse número depois de pesquisas realizadas com
a finalidade de gerar uma experiência imersiva e a mais próxima possível da realidade (SENO
apud COELHO, 2014, s/p). Esse sistema foi desenvolvido para ser compatível com os
anteriores, então, é possível fazer a conversão, como nos sistemas 5.1 ou 7.1.

“Em efeito, maior resolução aumenta a sensação de detalhe, enquanto que ângulos de visão mais amplos
aumentam a sensação de presença, de ‘estar lá’. Ambos são necessários para aumentar a sensação de realismo”.
(RED DIGITAL CINEMA, 2013, s/p)
38
Bit-depth significa a resolução com a qual é armazenada cada informação capturada. Quanto maior o Bit, mais
“espaço reservado” para guardar a informação e, portanto, maior será o detalhe.
37
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Figura 10: Distribuição de sistema de som com 22.2 canais
Fonte: <http://s210.photobucket.com/user/Mash3/media/hamasaki.jpg.html>

Podemos verificar na Figura 10 os motivos de o sistema de som 22.2 ser considerado
imersivo, resultado obtido pela distribuição de suas caixas de som em três níveis (inferior,
médio e superior), para reproduzir um campo de som tridimensional: à esquerda e à direita, para
frente e para trás, para baixo e para cima. Os atuais sistemas de som, de 5.1 e 7.1 canais, têm a
sua distribuição de caixas de som no mesmo nível, enquanto o sistema de som 22.2 canais tem
a distribuição em três níveis.
A Figura 11 representa uma reunião familiar em torno da próxima geração de aparelhos
de televisão, prospectada pela NHK, que transmite um sentido muito mais realístico do que o
convencional e com uma experiência audiovisual realmente nova. Atende ao desejo crescente
dos consumidores por produtos com altíssima resolução e que lhes permitam ampliar as
sensações provocadas pelas imagens, traduzidas em telas cada vez maiores e mais próximas. A
UHDTV antecipa um pouco disso, “é como se o telespectador estivesse participando do evento que
está sendo transmitido. Quando se senta à frente dessa tela, você tem uma sensação de profundidade
enorme”, de acordo com Liliana Nakonechnyj, diretora de Engenharia de Telecomunicações e
Afiliadas da Rede Globo de Televisão, acrescentando que o som também é um diferencial nesse
sistema. “Hoje, o som tem 5.1 canais. Para esta tecnologia, são 22.2 canais. Isso importa muito
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porque você fica completamente envolvido pelo som” (NAKONECHNYJ apud BRASIL, 2013,
s/p).

Figura 11: Proposta da NHK para um sistema de televisão da próxima geração
Fonte: NHK, 2013, pág. 15

Pensando no futuro, a NHK trabalha há muitos anos nessa tecnologia. A Figura 12
mostra o quadro de progresso da televisão, com muitas inovações que foram desenvolvidas em
seu laboratório. É bom lembrar que primeiro surgiu a SDTV, em preto e branco P/B, depois
vieram as cores e, já nos anos 1960, a NHK pensava no HDTV, cuja primeira experiência foi
em 1989. Em 2000, no Japão, muitas pessoas já tinham o HDTV em suas casas. Antes dos anos
1980, a transmissão era em sistemas analógicos, só depois é que a tecnologia digital realmente
apresentou uma forte evolução, tornando-se possível realizar a compressão e transmissão em
HDTV.
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Figura 12: Progresso da tecnologia de transmissão no Japão
Fonte: SHISHIKUI, Yoshiaki, 2012, pág. 03

Com tamanha riqueza de conteúdo e maior concentração de resolução, evidentemente
que o seu transporte deixa de ser um detalhe. No Japão, havia satélites HDTV analógicos desde
1984, mas ainda de custo muito elevado por se tratar de um transponder inteiro, utilizado na
transmissão desse sistema. Somente no final dos anos 1990 a compressão de imagem atingiu
um nível tal que se tornou capaz de comprimir o suficiente para rodar no sistema digital.
A visualização mais avançada até o momento é o 8K, que pôde ser oferecido,
experimentalmente, nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro (BRA). Espera-se que nas
Olimpíadas de 2020, no Japão, seja possível a transmissão integral do evento. A NHK (2014)
confia na popularização dessa nova tecnologia até 2020, com televisores a custos mais
acessíveis para os consumidores. Como vetor de desenvolvimento tecnológico de aparelhos em
pós-alta-definição, esta organização diminui o tempo de projeto e o tempo de massificação.
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2.4 Entre uma tradição e o desenvolvimento técnico

Até os anos 1950, o cinema foi predominantemente em preto e branco, com som
monofônico e proporção (aspecto ratio) 1.33:1. O advento da televisão fez com que o cinema
adotasse modos mais imersivos de apresentação, incluindo cor, widescreen39, som estéreo e
som digital surround40, conforme constatamos em Nélio Costa.

O surgimento da televisão, na década de 1950, com a consequente atração que exerceu
sobre o público, afastando-o das salas de cinema, incomodou bastante a indústria
cinematográfica. Para reconquistar este público, seria necessário investir em pontos
onde o cinema se diferenciava da televisão, oferecendo mais que a sua concorrente.
Para a imagem, uma das soluções encontradas foi acrescentar cor aos filmes; outra foi
aumentar as dimensões da tela, surgindo assim os formatos wide-screen, como o
Cinemascope e o Cinerama. Para o som, a solução seria investir no seu impacto na
audiência. [...] A solução, então, seria explorar a distribuição do som nas salas de
cinema, utilizando para isto um número maior de canais e de alto-falantes, a fim de
envolver a plateia em um campo sonoro adequado e criando uma sensação de
realidade e de envolvimento na ação. (COSTA, 2013, pág. 21-22)

Cada um desses avanços na evolução da tecnologia da sétima arte tem sido
acompanhado por igual avanço diacrônico em aparelhos domésticos. A televisão também
adotou cor em 1950, som estéreo no final da década de 1980 e a apresentação widescreen e o
som digital surround nos anos 90. A partir do ano 2000, quando os televisores de alta-definição
(1920 x 1080 pixels) ficaram cada vez mais acessíveis, o cinema novamente teve que se superar
para permanecer na vanguarda, produzindo imagens com resolução de certa forma comparável
à película de 35mm, a resolução 2K (2048 x 1080), primeiro sistema da família K a ser adotado
pelo cinema, em substituição à película. Com aspecto ratio de 1.85:1, o 2K tem exatamente o
mesmo número de pixels verticais do HDTV, com um aumento de apenas 6 % de pixels na
horizontal. Um ganho irrelevante e imperceptível, segundo John Galt, vice-presidente sênior da
Advanced Digital Imaging da Panavision. “The difference between 1920 and 2048 is 6%.
Believe me, you cannot see a 6% difference. Six percent is irrelevant41” (GALT, 2009, s/p).
Acredita-se que por causa dessa diferença insignificante a resolução 2K foi a única evolução

39

Widescreen é um termo que caracteriza tela panorâmica e que designa a tela que tem um valor maior para a razão
entre largura e altura da tela, oferecendo uma imagem alargada.
40
Som Surround é o conceito da expansão do som a três dimensões, recriando um ambiente mais realista de áudio.
41
"A diferença entre 1920 e 2048 é de 6%. Acredite em mim, você não pode ver uma diferença de 6%. Seis por
cento é irrelevante" (GALT, 2009, s/p).
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do cinema a não ser adotada pela televisão, que saltou para a resolução 4K (3840 x 2160), a
qual apresenta uma mudança significante em relação ao HD, com ganhos de 100% na horizontal
e vertical, totalizando quatro vezes mais resolução, conforme afirma Jane de Almeida, que
também expõe as vantagens da imagem pós-alta-definição em relação a sua antecedente, a HD,
como cores, brilho, transparência e nitidez:

Trata-se de uma imagem 4 vezes mais definida que a HD e 24 vezes mais definida
que a da televisão tradicional. Mas que cenas, que enquadramentos, que tipo de
imagem inaugura esse cinema? A princípio, uma imagem incrivelmente nítida, com
cores e detalhes vívidos, brilhos intensos e impressionante transparência. Uma
imagem em que se vê detalhes do fundo com a nitidez de um plano próximo.
(ALMEIDA, 2010, pág. 224)

A televisão não ficou indiferente às novas possibilidades técnicas de produção. Antes,
propulsionou o mercado tecnológico aos inventos disponíveis, inclusive até as camadas mais
populares, como as Copas de Futebol da Fifa. Pode-se afirmar que televisão e inovação
tecnológica são parceiras, também, para formar um consumo de altíssima resolução.
Quando o assunto é televisão, as principais inovações tecnológicas acompanham a
Copa do Mundo de futebol. No século passado, o mercado global ainda não era tão
dinâmico como hoje, por isso as tecnologias demoravam a chegar no Brasil. Os
tempos mudaram e o país sediou a Copa de 2014, fato que levou o Brasil a estar entre
os pioneiros da transmissão em 4k de definição.
Em 1954, no jogo de abertura entre Iugoslávia e França, aconteceu a primeira
transmissão ao vivo para a TV. Na campanha do tricampeonato, em 1970, os
brasileiros puderam assistir a Pelé, Rivellino, Gérson, Tostão e companhia em cores
pela primeira vez. Em 2002, a transmissão da Copa do Mundo foi responsável pelos
testes de imagens em alta definição, aprimoradas em 2006 e 2010 com as transmissões
em Full HD. Em 2014, a novidade ficou por conta da tecnologia 4k de definição das
imagens. (UNIFIQUE, 2014, s/p)

Ao examinar retrospectivamente a história da sociedade humana, observam-se três
setores que conduziram adiante a tecnologia: a arte, especialmente a arte mecânica e o
artesanato, conforme Alfred Rupert Hall e Marie Boas Hall, ao afirmarem que “os primórdios
da tecnologia moderna, na chamada Revolução Industrial do século XVIII e começo do século
XIX, deveram virtualmente nada à ciência e tudo aos frutos da tradição de invenção nas artes
mecânicas e artesanais” (HALL; HALL, 1964, pág. 219); a ciência, com destaque para a
medicina e a astronomia (MORAIS, 2007, pág. 30-45); e área de inteligência militar,
principalmente a segurança, conforme Wells afirma que nenhuma história da humanidade pode
desconhecer as utilizações militares dos inventos pacíficos, sequer a influência imperativa
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militar como gestora de inúmeras inovações com ampla utilidade e aplicação civil (WELLS,
1981, pág. 315). Enquanto os três setores supracitados operaram de forma muito independente,
utilizavam diferentes tipos de tecnologias para realizarem suas metas. Atualmente, com as
tecnologias digitais, esses três setores entraram na mesma convergência de necessidades, todos
precisam de mais velocidade para suas aplicações, acesso mais fácil, computadores
especializados, armazenagem em massa, ferramentas colaborativas, distribuição, segurança
mais robusta, maior qualidade de som e imagem, além de buscarem formar a próxima geração
de profissionais. Pelo mister da informação de qualidade e em modo síncrono, esses setores
adotaram as inovações das tecnologias digitais, favorecendo sua evolução e disseminação nos
demais setores da sociedade.
Esse diacronismo (referente aos fenômenos que se desenvolvem através do tempo na
arte, na ciência e no militarismo) favoreceu de maneira especial o segmento do cinema digital
e das imagens em pós-alta-definição, que atualmente são utilizadas para observar desde
elementos microscópicos até os macroscópicos, como imagens do universo, de planetas, como
Marte, tema da pesquisa de campo com um filme científico em super-alta-definição e que será
produzido por uma equipe liderada pela professora doutora Jane de Almeida. O financiamento
é do Fundo Mackenzie de Pesquisa (MACK PESQUISA).
Antes do atual estágio tecnológico, alguns experimentos foram testados. Na Figura 13,
pode-se ver o equipamento pioneiro em imagens de alta-definição e, manuseando-o, o cineasta
norte-americano Francis Ford Coppola, consagrado pelo sucesso mundial de O Poderoso
Chefão (FOLHA DE SÃO PAULO, 2015, s/p), ao lado do Dr. Takashi Fujio, líder do grupo
que desenvolveu a TV em alta-definição pelo laboratório da NHK, em 1981. Durante uma
conferência em Los Angeles, Coppola vislumbrou o equipamento e a possibilidade de utilizálo para produzir um cinema eletrônico. Passaram-se mais de 20 anos para que esta visão se
concretizasse e, nesse ínterim, a tecnologia ultrapassou o conceito do HDTV.
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Figura 13: Cinema eletrônico
Fonte: HERR, 2013, pág. 03

Na Figura 14, observa-se o primeiro protótipo do laboratório NTT, que influenciou no
desenvolvimento e contribuiu para as avaliações preliminares dos padrões de cinema e a
inclusão do 4K no chamado padrão DCI.
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Figura 14: Primeiro sistema 4K do mundo
Fonte: HERR, 2013, pág. 03

Ainda que seu protagonismo esteja no entretenimento, com produtos diversos para TV
e jogos, é importante ressaltar que a pós-alta-definição não contribui somente com o cinema ou
a projeção. Ela está presente na ciência de um modo geral, como na medicina e na astronomia,
e de maneira particular na microscopia, conforme ressalta Almeida.
A perspectiva da imagem em alta definição é tornar possível o cinema ‘expandido’,
que extrapola o espaço tradicional das salas de cinema convencionais e permite que
imagens em movimento em alta resolução sejam exibidas em tempo real em espaços
multiuso e tenham aplicações em áreas como a telemedicina, a astronomia e a
microscopia. (ALMEIDA apud ALISSON, 2014b, s/p)
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3. REPERCUSSÕES DAS IMAGENS PÓS-ALTA-DEFINIÇÃO

A imagem em pós-alta-definição suporta até 16 pixels no mesmo espaço de apenas um
pixel do formato HD, o que lhe confere clareza e nitidez extraordinárias. Esse formato levou a
maior fabricante de aeronaves militares do mundo – Boeing –, com foco em defesa, espaço e
segurança, e a JVC, uma das maiores fabricantes de tecnologia, a demonstrarem em dezembro
de 2012, durante o Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference
(I/ITSEC), o e-Shift 8K (Figura 15), tecnologia de projeção melhorada para seu Sistema Visual
de Resolução Constante (CRVS) e planejada com a finalidade de capacitar o CRVS a oferecer
mais realismo no decurso do efetivo treinamento militar.
O gerente de Engenharia de Sistemas Visuais da Boeing, Barry Kuhlmann, declarou:
“Now, with JVC e-Shift 8K projectors, CRVS has taken another leap forward in visual
performance and fidelity to better prepare military pilots by allowing them to train in a more
realistic yet safe environment”42 (KUHLMANN apud WAYNE, 2012, s/p). Por sua vez, o
engenheiro-chefe do Centro de Tecnologia da JVC, Rod Sterling, acrescentou: “We designed
our e-Shift 8K projector to register down to 1/16th pixel accuracy to provide the unparalleled
clarity and sharpness that Boeing customers demand”43 (STERLING apud WAYNE, 2012, s/p).

“Agora, com os projetores e-Shift 8K, da JVC, o CRVS deu um passo à frente na performance e fidelidade visual,
para preparar melhor os pilotos militares, ao permitir que eles treinem em um ambiente mais realista, porém
seguro”. (KUHLMANN apud WAYNE, 2012, s/p)
43
“Nós projetamos o nosso projetor e-Shift 8K para registrar uma precisão de 1/16th pixel, com a finalidade de
oferecer a clareza e a nitidez que os clientes da Boeing exigem”. (STERLING apud WAYNE, 2012, s/p)
42
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Figura 15: CRVS envolve o cockpit do piloto para prover contínua visibilidade em 360°
Fonte:
<http://4.bp.blogspot.com/vywam5H3uc8/ULFhKG0cTI/AAAAAAAACx8/U5UTA4atQ8s/s1600/1+SVRC+a.j
pg>

O e-Shift 8K é projetado para mostrar efeitos visuais de paisagens, cidades e cenários
complexos de guerra; o espaço do CRVS envolve o cockpit do piloto que prove visibilidade
contínua em 360°.
Recentemente, outro exemplo foi apresentado pela Huawei, no Mobile World Congress
(MWC), realizado na Espanha, em março de 2015. O projeto, ainda um protótipo, foi chamado
de Mirror Sys e seu propósito é abordar os limites extremos da percepção visual e auditiva
humana, em um sistema de compartilhamento e comunicação síncrono, em pós-alta-definição
e escala natural, levando a um novo conceito, o full field communication (comunicação total de
campo). O diretor do laboratório de tecnologias de mídia da Huawei, Dr. James Begole, explica
a seguir:

Hoje, mesmo os sistemas de telepresença de melhor qualidade têm uma visualização
limitada e fixa do mundo, que não corresponde à percepção humana de nosso meio
ambiente rico e real. Queremos mudar isso. A comunicação total de campo transporta
todas as informações de um ambiente para outro, através da rede, criando um reflexo
digital verdadeiro, com todas as suas vistas, sons e sensações das pessoas nela
contidas. As comunicações imersivas do amanhã irão proporcionar uma sensação de
realidade, como se você estivesse lá, totalmente presente em uma realidade remota.
(BEGOLE apud PR NEWSWIRE, 2015a, s/p)

Begole ainda expõe o quanto essa tecnologia pode mudar o futuro de diversas áreas, a
exemplo de esporte, comércio, entretenimento e ciência.
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No futuro, seremos capazes de desfrutar cenários exóticos, enviados, por
transmissão wireless, de câmeras de amigos ou por pilotar, remotamente, veículos
aéreos não tripulados (VANTs), experimentar eventos esportivos ao vivo, como se
estivéssemos no campo com atletas de classe mundial e fazer compras virtualmente
nas butiques mais exclusivas do mundo. Técnicos qualificados, difíceis de encontrar,
serão capazes de consertar remotamente máquinas complexas, cirurgiões
especializados irão realizar operações delicadas remotamente e estudantes irão
explorar as mais avançadas fronteiras da ciência, em localizações geográficas do
mundo difíceis de atingir, além de outras oportunidades nas áreas de entretenimento
e negócios ainda imprevistas. (BEGOLE apud PR NEWSWIRE, 2015a, s/p)

Trata-se de um avanço histórico, uma contribuição grandiosa para o conhecimento do
espaço, que irá possibilitar experiências imersivas capazes de fazer o observador se sentir no
próprio local, em face do aumento do campo visual para 110º e do sistema de som de 22.2
canais.

3.1 Possibilidades de imagens estereoscópicas

A ideia da TV 3D é tão antiga como a própria TV e os vídeos, conforme constatamos
brevemente em Levent Onural, quando diz que “stereoscopic 3D viewing techniques are almost
as old as their 2D counterparts: experimental stereoscopic 3DTV immediately followed the
invention of TV44” (ONURAL et al., 2006, pág. 01) e com mais detalhes em Haldun Ozaktas.
3D photography, cinema, and TV actually have a long history: in fact, stereoscopic
3D versions these common visual media are almost as old as their 2D counterparts.
Stereoscopic 3D photography was invented as early as 1839. The first examples of
3D cinema were available in the early 1900s. Various forms of early 2D television
were developed in the 1920s and by 1929, stereoscopic 3DTV was demonstrated 45.
(OZAKTAS; ONURAL, 2007, pág. 01)

“Técnicas de exibição estereoscópica 3D são quase tão velhas quanto suas contrapartes em 2D: a TV 3D
estereoscópica experimental foi inventada logo após a TV”. (ONURAL, 2006, pág. 01)
45
Fotografia 3D, cinema e TV, na verdade, têm uma longa história: de fato, as versões estereoscópicas 3D essas
mídias visuais comuns são quase tão velhas quanto suas contrapartes. Fotografias estereoscópicas 3D foram
inventadas por volta de 1839. Os primeiros exemplos de cinema 3D estavam disponíveis no começo dos anos de
1900. Várias formas de televisores 2D foram desenvolvidas em 1920 e por volta de 1929 as TV3D estereoscópicas
foram demonstradas. (OZAKTAS, 2007, pág. 01)
44
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É possível, então, verificar que desde o início do cinema e da transmissão da TV houve
ideias de como perpetrar o 3D e incutir o sentimento de que o que está sendo visto é superior
ao 2D.
Infelizmente, o 3D tem sido interpretado, de modo geral, como uma espécie de
modismo, como nos óculos com lentes pigmentadas nas cores vermelho (lente esquerda) e azul
(lente direita) até há pouco tempo. Quando vieram as telas HD, na década de 2000, a tecnologia
começou a prosperar devido a opções de expansão em diferentes meios e plataformas, e melhora
no que se refere a visualização.
A produção 3D depende da quantidade de câmeras empregadas na filmagem. Uma
câmera é usada para produzir vídeos em 2D, já duas câmeras são usadas na produção de vídeos
em 3D. O objetivo é exibir imagens ligeiramente distintas, para estimular o olho esquerdo e o
direito simultaneamente, com ópticas ligeiramente diferentes. Essa técnica replica a forma
como vemos a tridimensionalidade naturalmente.

Figura 16: Plataforma Redrock micro3D SxS
Fonte: <http://store.redrockmicro.com/core/media/media.nl/id.51738/c.472981/.f?h=34109207350e12a39ca9>
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Para alcançar a técnica de dupla captação, produtoras cinematográficas e empresas
televisivas contam com um equipamento especial que serve de apoio a duas câmeras, como o
suporte de plataformas Redrock micro3D SxS (Figura 16), que permite acoplar duas câmeras
conjuntamente. Controles precisos de localização no plano de imagem – plano do qual os
objetos parecem se aproximar ou recuar – permitem que o ponto de convergência, (onde as
imagens coincidem) possa ser ajustado. Todo esse processo exige que a óptica possua uma
pequena variação de uma câmera para outra, a fim de que sejam obtidos os melhores resultados
estereoscópicos, caso contrário, se a óptica das câmeras fosse idêntica, não seria possível gerar
a imagem estereoscópica. Há também várias câmaras de vídeo com lentes duplas, como a
câmera AG-3DA1 (Figura 17), da Panasonic. Esse modelo específico integrou os equipamentos
levados a bordo pelo quarto e último ônibus espacial Atlantis, da NASA, lançado em 8 de julho
de 2011, com o propósito de documentar a Estação Espacial Internacional realizando uma série
de missões científicas, conforme relato de John Baisley, vice-presidente executivo da
Panasonic.
Panasonic is delighted that the 3DA1 3D camcorder is playing a vital role in
documenting this momentous NASA mission. Human spaceflight is about the
discovery of new things and places. The amazing 3D images that the 3DA1 produces
may allow a new and unique view of the exploration of space for many applications.
Panasonic looks forward to sharing the compelling 3D footage from the Space Station
with consumer and professional audiences worldwide to showcase the truly
immersive experience that 3D can deliver46. (BAISLEY apud PANASONIC, 2011,
s/p)

46

A Panasonic se orgulha pelo fato da filmadora 3DA1 3D esteja desempenhando um papel vital em documentar
essa importante missão da NASA. O voo espacial tem como objetivo a descoberta de novas coisas e lugares. As
incríveis imagem em 3D que a filmadora 3DA1 produz pode possibilitar uma nova visão da exploração espacial
para muitas aplicações. A Panasonic espera ansiosamente poder compartilhar as imagens 3D da estação espacial
com o público consumidor e profissionais em todo o mundo mostrando a verdadeira experiência verdadeiramente
envolvente que o 3D pode proporcionar. (BAISLEY apud PANASONIC, 2011, s/p)

80

Figura 17: Câmera3D AG-3DA1
Fonte: <http://news.panasonic.com/global/images/02-AG-3DA1_13_cover_withmic.jpg>

Ambas as técnicas de captação das imagens diretamente em 3D, com duas câmeras ou
com uma câmera com lentes duplas, são conhecidas por “3D verdadeiro”, conforme explica
Moira Monteiro.
A estereoscópica, ou 3D verdadeiro, precisa no mínimo de duas imagens simulando.
É possível capturar uma imagem 3D através de uma ou duas câmeras ou com a câmera
3D, que é uma câmera com duas lentes, uma lente do lado da outra como se fossem
dois olhos. (MONTEIRO, 2011, s/p)

Há outra maneira de produzir a estereoscopia. Trata-se de algo que pode ser pósproduzido, especialmente em filmes com muita ação gerada por computador, como um longo
processo de rotoscopia47, conseguindo separar os elementos em camadas, afastando-os ou
aproximando-os, e retocando a profundidade no intuito de proporcionar uma certa perspectiva
para os olhos. Um exemplo dessa técnica é o sabre de luz da série Star Wars. Muitos filmes são
feitos atualmente com a utilização de um fundo verde, conhecido como Chroma Key48 (Figura
18), que favorece a realização do chamado “3D falso”, dentre os grandes lançamentos
hollywoodianos – Capitão América: Guerra Civil, Batman Vs Superman: A Origem da Justiça,

47

Rotoscopia nas técnicas digitais corresponde a desenhar imagens sobre o filme digital.
Chroma key é uma técnica de efeito visual cujo objetivo é a eliminação do fundo de uma imagem para isolar os
objetos ou personagens de interesse, que em seguida são conjugados com uma outra imagem de fundo.
48
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Alice Através do Espelho e A Lenda de Tarzan, A Grande Muralha, A Bela e a Fera, Kong:
Ilha da Caveira – citados por Philip Dhingraem em seu site www.realorfake3d.com, onde
apresenta listas de filmes 3D verdadeiros e 3D falsos de 1936 até os lançamentos de 2017.

Figura 18: Chroma Key com cena de explosão no filme Os Vingadores (2012)
Fonte: <http://cdn.cinepop.com.br/2015/03/CinePop-10.jpg>

Em todos os casos estereoscópicos, seja em 3D verdadeiro ou em 3D falso, um filme
em 3D é composto por dois conjuntos distintos de quadros: um para o olho esquerdo e outro
para o olho direito. Estes se resumem tanto para o sistema de transmissão quanto para o de
visualização.
Há duas alternativas tecnológicas 3D na atualidade: o 3D ativo e o 3D passivo. Cada um
apresenta suas vantagens e desvantagens, que devem ser consideradas a fim de atender a
diversos anseios e observar a acomodação visual.
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O 3D ativo funciona em TVs de plasma, Tela de Cristal Líquido (Liquid Crystal Display
– LCD) e Diodo Emissor de Luz (Ligh Emitting Diode – LED) (KATZMAIER, 2013, s/p),
requerendo um par de óculos com alimentação para que a imagem estereoscópica seja
visualizada (BERGHER, 2014, s/p). Atualmente, esses óculos são muito leves e confortáveis
(embora certos fabricantes ainda não cumpram tal quesito), possuem bateria e alguns são
recarregáveis a partir de uma entrada USB, quando não estiverem sendo utilizados. Possuem
obturadores de LCD sobre cada lente (HOME THEATER & CASA DIGITAL, 2012, s/p),
influenciando na visualização 3D, bloqueando a lente respectiva para cada olho
sucessivamente, sincronicamente com a TV 3D. Esse princípio trabalha bloqueando um olho e
expondo a imagem para o outro olho, de modo alternado e em altíssima velocidade, para que
as suspensões não sejam apreendidas e não intervenham na coalizão das duas imagens em uma
incomparável e singular imagem 3D, conforme explica Campbell Simpson.
The 3D TV shows sequential frames of 3D footage to each eye. Because one lens is
blocked out, only particular video frames are shown to the right eye, and only
particular frames are shown to the left eye. The frames shown to the left eye are shifted
horizontally compared to the frames shown to the right eye; this horizontal shift is
what makes video look 3D49. (SIMPSON, 2011, s/p)

Os óculos ativos trabalham com lentes que têm uma camada de cristal líquido aplicada
a eles. Quando a tensão é aplicada à lente, verifica-se a opacidade; sem eles há transparência.
Há perda de luz quando se está olhando através da lente, mesmo sem uma tensão aplicada, e é
isso que pode fazer a imagem parecer um pouco mais escura quando se está assistindo com
eles, conforme se verifica em Home Theater & Casa Digital.

As lentes de cristal líquido recebem uma baixa carga de energia de uma bateria de
lithium, porém, o suficiente para ativar os obturadores quase invisíveis, mas que
funcionam num perfeito sincronismo de abre e fecha junto à tela da TV. É esse
trabalho realizado pelos óculos ativos que escurece sensivelmente a imagem em torno
de 20%, minimizando a nitidez em cenas escuras. (HOME THEATER & CASA
DIGITAL, 2012, s/p)

49

A TV 3D mostra quadros sequenciais de imagens em 3D para cada olho. Como uma das lentes está bloqueada,
só determinadas imagens são mostradas para o olho direito, e só determinadas imagens são mostradas para o olho
esquerdo. Os quadros mostrados para o olho esquerdo são deslocados horizontalmente comparados aos quadros
mostrados para o olho direito; este deslocamento horizontal é o que faz o vídeo parecer 3D. (SIMPSON, 2011,
s/p)
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Para produzir uma imagem 3D, a TV exibe a imagem para o olho esquerdo, depois a
imagem para o olho direito. Enquanto ela faz isso, os óculos fecham a luz para o olho oposto,
conforme podemos verificar na Figura 19. Isto acontece 24, 30 e atualmente até 144 vezes por
segundo para cada olho, sendo quase impossível perceber o que está acontecendo, embora
algumas pessoas se queixem de cintilação50, razão pela qual há relatos de dores de cabeça com
3D ativo entre uma minoria de usuários.

Figura 19: Os óculos ativos mostram uma imagem por vez a cada olho
Fonte: < http://images.bbycastatic.ca/sf/projects/researchcentre/assets/rc8633/img-active_en.jpg>

A grande vantagem do 3D ativo é que cada quadro apresenta o total de linhas suportadas
na resolução do aparelho televisivo. Se a TV suporta a pós-alta-definição, cada quadro exibirá
2160 linhas. Isto significa que, pelo menos em termos de qualidade de imagem, é superior ao
3D passivo.
A primeira grande vantagem do 3D passivo é justamente a econômica, já que os óculos
são muito mais baratos. Enquanto os óculos ativos custam centenas de reais, óculos passivos
custam de uma a duas dezenas de reais, no máximo.
Porém, a principal desvantagem do 3D passivo é que ele exibe a metade da resolução
do 3D ativo. Isto porque as imagens de ambos os olhos devem ser exibidas sincronicamente na
tela, conforme vemos na Figura 20. Em frente à tela LCD ou LED – não há telas de plasma

50

Os óculos 3D ativos podem mostrar a luz piscando devido ao efeito on-off acelerado dos obturadores ativos
acionado nos óculos.
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passivas, segundo o editor da CNET, David Katzmaier, as “plasma TVs can only be active 51”
(KATZMAIER, 2013, s/p) – há um filtro, que polariza cada linha diferente para a próxima
linha. A tela exibe as duas imagens 3D (esquerda e direita) ao mesmo tempo: uma imagem
recebe as linhas de numeração par e a outra imagem, as de numeração ímpar. Trata-se de um
processo conhecido como entrelaçamento.

Figura 20: Os óculos passivos mostram a imagem sincronicamente
Fonte: <http://images.bbycastatic.ca/sf/projects/researchcentre/assets/rc8633/img-passive.jpg>

Cada lente com um sistema passivo é polarizada para corresponder a um conjunto
diferente de linhas. Desse modo, cada olho vê somente a imagem que lhe é destinada. A
desvantagem é que o entrelaçamento reduz a resolução horizontal pela metade. Com uma TV
3D passiva que suporta a pós-alta-definição, só será possível ver a imagem com 1080 linhas
com cada olho, mas, mesmo assim, não há outra tecnologia de imagem que ofereça visualização
com maior quantidade de linhas no modo passivo do que a pós-alta-definição, desta maneira,
elevando a qualidade de visualização no sistema passivo.
No sistema passivo, a resolução vertical é completa, mas somente metade da horizontal.
Na prática, isso raramente se torna um problema. A maioria das pessoas considera que o 3D
passivo é muito mais confortável de usar por longos períodos, e se tiver muitas pessoas
simultaneamente para assistir ao filme, é realmente o sistema mais prático e acessível, como é
o caso dos cinemas e parques temáticos.

51

TVs de plasma só podem ser ativas.
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Alguns canais por assinatura disponibilizam conteúdos 3D, como Sky, Astra e
Penthouse, de acordo com a lista disponibilizada por Richard Lima (2012). A maior parte vem
do canal dedicado da Sky3D, que veicula uma mistura para TV, pay-per-view, eventos e filmes.
Para a transmissão, a capacidade é sempre limitada. Por esse motivo, enviar um sinal
3D completo não é uma boa opção. Para superar tal limitação, as emissoras usam um método
denominado side-by-side (SBS), que transmite as duas imagens 3D, respectivamente, para o
olho esquerdo e o direito, colocando uma ao lado da outra na tela, de modo a ocuparem a mesma
medida de espaço, conforme vemos na Figura 21, que mostra a exibição realizada pela Rede de
Programação de Esportes e Entretenimento (Entertainment and Sports Programming Network
– ESPN) em 3D durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Uma imagem com
quadro de 1080p ou 720p é destinada a ambos os olhos, sincronicamente, com duas metades
(lado esquerdo e direito) e toda a imagem respectivamente para o olho esquerdo e o direito
concomitantemente comprimida na horizontal para ajustar a metade esquerda e a direita da
imagem. Por exemplo, para um conteúdo de 1080p (resolução de 1920 x 1080 pixels), a imagem
para o olho esquerdo será de 960 x 1080 pixels e a imagem para o olho direito também será em
uma resolução de 960 x 1080 pixels. Quando esse sinal é recebido por SBS em uma TV 3D,
cada imagem será dividida para extrair a imagem para cada olho, e então redimensiona essas
imagens singulares para uma resolução Full HD (1920x1080). Posteriormente, essas imagens
serão expostas de modo alternado, sequencialmente, em sincronia com os óculos 3D.

Figura 21: Side-by-Side 3D. Cada olho recebe uma imagem com 960 x 1080 px, em Full HD
Fonte: <http://cnet2.cbsistatic.com/hub/i/2011/05/16/d8d9abdf-fdb4-11e2-8c7cd4ae52e62bcc/d02dd5628a598b1e5dc227f225177005/SidebySide.jpg>
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O resultado é uma imagem 3D que é tecnicamente de alta-definição – apesar de ser
consideravelmente de menor qualidade do que uma imagem Full HD 3D a partir de uma mídia
física como a mídia em Blu-ray. Na opinião de 3D TV Guide, por causa da Sky unir o 3D com
a alta-definição, a coloca “in a perfect position to keep its place in future as one of the leading
3D TV networks52” (3D TV Guide, 2011, s/p).
Tecnicamente, a Sky poderia transmitir diretamente em Full HD 3D, mas isso
demandaria novos set-top-boxes e a utilização de uma grande quantidade de largura de banda,
o que nem sempre é possível e acaba dificultando o uso do SBS em 4K 3D, por sua vez, exigiria
transmissão de ambas as imagens com 1920 x 2160 pixels, algo bem superior ao Full HD 3D e
já encontra dificuldade nas transmissões devido às larguras de banda disponíveis na atualidade.
Quando se trata de mídia Blu-ray, as ocorrências melhoram para a visualização 3D. É
possível ter uma imagem de pós-alta-definição 3D que dá 2160 pixels – TVs 3D passivas não
conseguem exibir 3D em pós-alta-definição, apenas em Full HD, já que os quadros são
divididos por dois, ocasionando uma visualização com 1080 pixels, mas as TVs 3D ativas
conseguem exibir toda resolução possível, pois a imagem é exibida em sua totalidade,
alternadamente para cada olho. Isso significa que tanto a imagem do olho esquerdo como a do
olho direito são quadros com a máxima resolução disponível. Os dois quadros são exibidos de
acordo com a tecnologia de visualização da TV.
Em relação aos cinemas 3D, existem vários formatos concorrentes. E a experiência do
usuário depende disso. Atualmente, os cinemas usam o 3D passivo, o que significa não haver
necessidade de fornecer óculos ativos, que são mais onerosos. No entanto, quando o IMAX 3D
estreou no Pavilhão do Canadá, durante a EXPO’1986, em Vancouver, empregavam-se óculos
ativos.
A Dolby tem um sistema de natureza passiva, mas que requer um conjunto mais caro de
óculos. A vantagem para os cinemas é que não precisam substituir suas telas para usufruir desse
sistema. Em vez disso, os óculos filtram as cores primárias (RGB) com base no seu
comprimento de onda, sem sobreposição de frequências, e um filtro rotativo na parte da frente

“Em uma posição perfeita para manter o seu lugar no futuro como uma das principais redes de TV 3D”. (3D TV
Guide, 2011, s/p)
52
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do projetor permite que a imagem seja direcionada para o olho correto, conforme demonstra a
Figura 22.

Figura 22: Sistema Dolby 3D
Fonte: <http://www.pvsm.ru/images/o-tehnologiyah-pokaza-kino-v-3D-4.jpg>

Porém, o formato 3D dominante nos cinemas é o RealD, que utiliza um filtro polarizador
e um conjunto de óculos mais baratos. Imagens para o olho esquerdo e o direito são projetadas
através de um polarizador unido à parte dianteira do projetor. O RealD exibe as imagens para
o olho esquerdo e o direito, separadamente, um após o outro, 144 vezes por segundo. Quando
o espectador utiliza os óculos polarizados, cada olho recebe apenas a imagem que lhe é
correspondente.
A Sony tem uma ligeira variante desse sistema, que utiliza projetores 4K – como o VPLVW1100ES – que projeta imagens para os olhos esquerdo e direito, ao mesmo tempo, com uma
resolução 2K para cada imagem. Foi embutido um transmissor 3D que ajusta sincronicamente
os óculos com o projetor, a fim de possibilitar assistir a filmes mais rapidamente. Favorece o
upscaling de filmes 2D para 3D, permitindo usufruir filmes clássicos em uma dimensão
inteiramente inovadora ou, ainda, possibilitando visualizar imagens anamórficas e filmes 3D,
simultaneamente, sem a necessidade de troca de lente. A primeira empresa que apresentou um
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conversor automático de 2D para 3D (chamado SeeCube) foi a Stream TV Networks53, durante
a Consumer Electronics Show – CES (Feira de Eletrônica de Consumo) de 2012, a maior feira
de eletrônicos que acontece anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Apesar de existirem tais diferenças em tecnologia 3D, em virtude das marcas
fabricantes, há uma meta no mundo dos televisores que um dia teremos 3D que permitam ao
espectador não usar óculos e, ainda assim, visualizar o efeito 3D. Tecnicamente é possível, e
TVs que utilizam o sistema sem a necessidade de óculos são demonstradas nas CES e em outras
feiras do ramo há alguns anos.
O maior problema com essa tecnologia que dispensa o uso dos óculos, também
conhecida como autoestereoscópica, era a qualidade. Telas com essa tecnologia podem ser
dualview (as mais antigas) ou multiview (as mais modernas, porém ainda não comercializadas).
Em sistemas dualview há certas limitações, especificamente o ângulo de visualização reduzido,
a baixa resolução e o posicionamento do espectador concernente à tela, obrigando-o a estar no
lugar certo para que a imagem realmente tenha uma certa profundidade visual. O sistema
funciona apenas para um espectador. Por sua vez, nos sistemas multiview, o espectador pode
ter a percepção 3D em qualquer ponto de visualização, permitindo-lhe movimentar-se sem
perda de informação. Esse tipo de tela admite vários espectadores e cada um deles vê a imagem
3D de acordo com sua perspectiva.
A autoestereoscopia multiview é uma tecnologia recente e desafiadora que modificará o
paradigma da representação 3D. Os sistemas 3D estão alargando a presença dessa tecnologia,
assegurando-a como a tecnologia de imagem de um futuro próximo. Por tal razão, será abarcada
apenas essa tecnologia, em virtude das possibilidades visuais vindouras. Só foi possível
impulsionar essa tecnologia devido ao maior número de pixels gerados com a pós-alta-definição, alavancando tecnologias antigas, mas em novas perspectivas visuais.
A Dolby anunciou que TVs 4K 3D autoestereoscópicas devem começar a aparecer no
mercado internacional ainda em 2016. A tecnologia de conversão multiview Dolby® 3D não
reduz o brilho visual – já que há perda de luz em torno de 20% nos óculos ativos – e também
elimina as causas de tontura e desconforto que algumas pessoas sentem quando assistem à TV

53

Stream TV Networks é uma companhia de nova mídia com sede na Filadélfia, criada para servir a um público
consumidor que busca experiências de entretenimento e comunicação aperfeiçoadas por meio de aparelhos de
qualidade superior.
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com óculos 3D. Foi desenvolvido pela Dolby, juntamente com a Philips, e conta com telas de
maior resolução, a serem usados na exibição de 1080p 3D para cada olho. A Dolby garante
que a sua tecnologia elimina os problemas normalmente encontrados com o 3D dualview,
excluindo a necessidade de sentar em um ponto certo, conforme declaração no blog da empresa:
“it does away with narrow sweet spots, meaning you get a great 3D picture no matter where
you’re sitting on the couch”54 (DOLBY, 2014, s/p).
Durante a CES 2014, foi apresentada uma TV da Sharp, 8K 3D, com 85 polegadas,
ainda em fase experimental. Para Shigeaki Mizushima, vice-presidente executivo e diretor de
tecnologia da Sharp, essa tecnologia “represents the future of home entertainment”55
(MIZUSHIMA apud DOLBY, 2014, s/p). Ele ressalta a importância das telas grandes e da pós-alta-definição: “in the future, with this 85-inch, 8K, glasses-free 3D display, we would like to
offer a totally new 3D experience to consumers who want more from ‘big screen’ and ‘high
resolution’ technology”56 e “the higher resolution of 4K or 8K displays enhances the glassesfree, natural 3D experience by providing the extra resolution needed for crisp 3D images” 57, e
“offering our customers a totally new 3D viewing sensation”58.
James Cameron, premiado cineasta, produtor, roteirista e editor canadense que
revolucionou o retorno do 3D com o filme Avatar, em 2009, acredita que o 3D
autoestereoscópico veio para ficar.
Now the technology has come along that is glasses-free, autostereoscopic, full
resolution, looks gorgeous. [...]
I think we’ll see another round of that at some point and hopefully it’ll stick 59.
(CAMERON apud RUSLI, 2014, s/p)

“Este ele trabalha bem em lugares estreitos, o que significa que você terá uma excelente imagem 3D, não importa
em que lugar se sente no sofá”. (DOLBY, 2014, s/p).
55
“Representa o futuro do entretenimento doméstico” (MIZUSHIMA apud DOLBY, 2014, s/p)
56
“No futuro, com esta tela de 85 polegadas, 8K 3D, sem óculos, nós gostaríamos de oferecer uma experiência 3D
totalmente nova para os consumidores que querem mais do que ‘uma tela grande’ e tecnologia de ‘alta resolução’”
57
“Quanto maior for a resolução de telas 4K ou 8K, melhor será a experiência natural do 3D, sem uso de óculos,
com resolução extra para imagem nítida 3D”
58
“Oferecendo aos nossos consumidores uma sensação totalmente nova de assistir em 3D.”
59
Agora a tecnologia chegou junto com a TV sem óculos, autoestereoscópico, alta resolução, é lindo. [...]
54

Eu acho que nós veremos outra rodada disso em algum ponto, e tenho esperança de que ela vai ficar. (CAMERON
apud RUSLI, 2014, s/p)
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A Stream TV Networks anunciou em 5 de janeiro de 2016, no evento da CES, sua
solução de hardware e software proprietário, o Ultra-D, que permite assistir a conteúdo 4K 3D
sem nenhum tipo de óculos, sejam ativos ou passivos, e que já começou a produção de telas 4K
3D com o Ultra-D, fabricadas pela Pegatron60.
“We are a company committed to glasses-free”61, disse o CEO Mathu Rajan da Stream
Networks durante conferência. “We believe glasses-free is the future of the industry”62 (RAJAN
apud BARAL, 2016, s/p).
A empresa promete uma experiência confortável de visualização e capacidade de
conversão de conteúdo 2D para 3D, aliviando os enjoos que algumas pessoas sofrem com os
efeitos dos óculos, o movimento, o ângulo de visão limitada e a necessidade de estar em um
“ponto certo” para ver as imagens em 3D. Outro recurso importante é que o espectador poderá
controlar a intensidade do efeito 3D da mesma maneira que controla o volume da TV.
Ultra-D is the only glasses-free 3D technology that delivers both a comfortable “real
life” viewing experience and content conversion capability. Unlike other companies
and technologies in the new glasses-free 3D space, Ultra-D doesn’t require the human
eye to do all the work.
Ultra-D converts all content (even non-3D) in stunning detail, alleviating complaints
of motion sickness, limited viewing angles and the need to be in a “sweet spot” to see
images in 3D. And Ultra-D puts viewers in control, with the ability to adjust 3D “pop”
and depth to their liking. A room full of people can simultaneously experience UltraD’s vibrant no-glasses-required 3D.
Any sense of “gimmicky” looking 3D is eliminated by use of Ultra-D’s patented
hardware, middleware and sophisticated-software algorithms, which visually
transport viewers of any device into an unrivaled, adjustable real-world 3D
experience63. (STREAM TV NETWORKS, 2015, s/p)

60

Pegatron Corporation é uma empresa de eletrônicos com sede em Taiwan. Fabrica e desenvolve principalmente
produtos para computação, comunicações e eletrônicos para fornecedores de marca, mas também se envolve no
desenvolvimento, concepção e fabricação de periféricos de computadores e componentes. Produtos primários da
Pegatron incluem notebooks, computadores, consoles de jogos, dispositivos portáteis, placas-mãe, placas de vídeo,
TVs LCD, bem como produtos de comunicação de banda larga, tais como smartphones, set-top boxes e modems
(http://www.pegatroncorp.com/).
61
“Nós somos uma empresa comprometida com a TV sem óculos”
62
“Nós acreditamos que a TV sem óculos é o futuro da indústria” (RAJAN apud BARAL, 2016, s/p)
63
Ultra-D é a única tecnologia sem óculos que permite tanto uma visualização parecida com a “vida real” e
capacidade de conversão de conteúdos. Diferentemente de outras empresas e tecnologias no novo espaço de TVs
sem óculos, a tecnologia Ultra-D não requer que o olho humano faça todo o trabalho.
O Ultra-D converte todo o conteúdo (até mesmo os que não são 3D) em detalhes incríveis, aliviando reclamações
de enjoos, ângulos com visão limitada e a necessidade de estar em um “lugar especial” para ver todas as imagens
em 3D. E o Ultra-D coloca os espectadores no controle com a habilidade de ajustar o salto do 3D e a profundidade
de acordo com seu gosto. Mesmo em uma sala cheia, as pessoas podem vivenciar simultaneamente o 3D vibrante
e sem óculos do Ultra-D.
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Esta tecnologia recebeu o Prêmio de Tecnologia da Advanced Imaging Society (AIS)64.
“Each year we honor breakthrough products which excite consumers and filmmakers alike”65,
disse Jim Chabin, presidente da AIS. “Stream TV's Ultra-D brings high quality 3D TV and
movies to life, glasses-free, and that excited our judges”66. (CHABIN apud PR NEWSWIRE,
2015b, s/p)
Empregando múltiplos algoritmos, a tecnologia Ultra-D transforma conteúdo HD, seja
por meio de mídias físicas como DVD ou Blu-ray, seja recepcionada via cabo, satélite ou
Internet, como Netflix e YouTube, em 4K com autoestereoscopia.
Dusten Sobotta, engenheiro de software da Stream TV Networks, explica como
conseguiram retirar o uso dos óculos para a visualização 3D: “We bend the light through the
glass, so there's no right or left alternating image”67. E complementa que “you don't need two
cameras or any of that... all of the traditional stereoscopic thought process doesn't apply here”68
(SOBOTTA apud ORLAND, 2016, s/p). No ramo comercial, as circunstâncias possibilitadas
para a publicidade e a interação dos clientes são quase intermináveis. O vidro da tela continua
o mesmo, sendo executado apenas um algoritmo na imagem com o propósito de dispersar e
reorganizar os pixels, o que promove a sensação de profundidade devido à dispersão da luz e à
forma como os olhos verão duas coisas diferentes.
Mechanically, the glass doesn't change, but there's an algorithm being run on the input
image that scatters it, rearranging the pixels knowing what the glass arrangement does
to those pixels.
Given an input image and depth [data], the lens scatters the light, almost into a field,
such that your eyes looking at a single point in space will see two different things 69.
(Idem) (ibidem)

Qualquer sensação de “artificialidade” parecendo 3D é eliminada pelo uso da ferramenta patenteada do Ultra-D,
por meio de sofisticados algoritmos, que transportam visualmente os espectadores de qualquer aparelho para uma
experiência ajustável e inigualável de 3D no mundo real. (STREAM TV NETWORKS, 2015, s/p)
64
A Advanced Imaging Society foi fundada em 2009 para promover a inovação na realização criativa e tecnológica
em artes criativas e ciências da indústria de imagem avançada. A organização tem mais de 1.800 membros
profissionais, em mais de 20 países ativos na melhoria das artes, tecnologias 3D e imagens avançadas.
65
“A cada ano nós nos orgulhamos de trazer produtos inovadores que animam os consumidores e os cineastas da
mesma forma”
66
“Ultra-D Stream TV traz uma TV 3D de alta qualidade, que faz os filmes ganharem vida, livres de óculos, e que
deixa nossos juízes extasiados”. (CHABIN apud PR NEWSWIRE, 2015b, s/p)
67
Nós desviamos a luz através do vidro, então, não há nenhuma imagem alternada direita ou esquerda.
68
Você não precisa de duas câmeras ou nada disso ... todo o processo de pensamento estereoscópico tradicional
não se aplica aqui.
69
Mecanicamente, os óculos não mudam, mas há um algoritmo sendo rodado na exibição da imagem,
reorganizando os pixels, sabendo o que a organização dos óculos faz com esses pixels. Dada a entrada de uma
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Kyle Orland, que já experimentou vários dispositivos estereoscópicos, afirma que a
imagem 3D com Ultra-D é mais nítida, sem limites de taxas de quadros, resolução ou brilho,
que são comuns em outras soluções. O Ultra-D usa um sistema de corte de vidro e de colagem
para criar uma série de ‘microvisões sobrepostas’, conforme Figura 23.
The 3D image on the Ultra-D screen is much crisper than most other stereoscopic
systems I've seen, without any of the frame rate, resolution, or brightness
compromises that are common to other 3D solutions. Ultra-D uses a proprietary glasscutting and gluing process to create a series of “overlapping microviews”. That means
the 3D effect is solid anywhere within a 140 degree viewing area, without the need
for special glasses or dithering parallax barriers to separate out different images for
each eye70. (ORLAND, 2016, s/p)

Figura 23: Vista explodida de uma tela com tecnologia Ultra-D
Fonte: <http://cdn.arstechnica.net/wp-content/uploads/2016/02/ultrad2.jpg>

imagem e sua profundidade [dados], a lente espalha a luz, quase em um campo, de modo que seus olhos, mesmo
voltados para um único ponto no espaço, verão duas coisas diferentes. (Idem) (ibidem)
70
A imagem 3D da tela Ultra-D é mais nítida do que a maior parte dos sistemas estereoscópicos que já vi, sem
limites de taxas de quadros, resolução ou brilho, que são comuns em outras soluções. A Ultra-D usa um sistema
de corte de vidro e de colagem proprietários para criar uma série de ‘microvisões sobrepostas’. Isto significa que
o efeito 3D é sólido em qualquer lugar da área de visão de 140°, sem a necessidade de usar óculos especiais ou de
barreiras de paralaxe para diferenciar as imagens em cada olho.
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A aplicação desse princípio resulta na capacidade de prover a emissão de duas imagens
simultâneas, com ópticas ligeiramente diferentes, em cada olho. Desta forma, o cérebro vai
construir a imagem concebida em 3D. Essa pequena disparidade é similar ao que os olhos
humanos apreendem quando se voltam para o mundo em torno deles; é o que consente que o
cérebro evidencie a profundidade. Os dispositivos autoestereoscópicos são atraentes porque
oferecem a melhor verossimilhança com o mundo real, sem ter que usar dispositivos externos.
A Marvel Digital71 também adotou a tecnologia Ultra-D da Stream TV Networks. Mathu
Rajan, CEO da Stream TV Networks, diz que a “Marvel Digital opens up a whole new market
segment for Ultra-D”72. E acrescenta que “Marvel’s reach and connectivity in the commercial
signage world is significant, and their adoption of our technology is an exciting endorsement”73
(RAJAN apud EASTERN STANDARD TIME, 2014, s/p).
Recentemente, durante a Integrated Systems Europe (ISE)74 2016, que ocorreu de 9 a
12 de fevereiro, em Amsterdam, na Holanda, a Stream TV Networks apresentou duas telas
(protótipos) com Ultra-D, sendo um monitor de computador com 28 polegadas – possível
solução para jogos e aplicações médicas – e o primeiro tablet 4K Ultra-D com dez polegadas e
visualização autoestereoscópica.
“ISE is the perfect platform for the European launch of our glasses-free 3D video wall,
PC monitor and first true 4K tablet-sized panel”75, diz Simon Ford, chefe de desenvolvimento
de negócios da Stream TV UK & Europe. “These innovations are really going to bring some
3D excitement to the show”76. (FORD apud STREAM TV NETWORKS, 2016, s/p)
Outra área que tem potencial enorme de mercado são os gadget 3D que podem ser
usados como headset, a exemplo dos Oculus Rift, desenvolvidos por Palmer Luckey, ou do

71

Marvel Digital Group, empresa com sede em Hong Kong, China, desenvolve produtos e serviços que dão ênfase
à inovação e ao avanço da tecnologia como Internet TV, visualização 3D autoestereoscópica (sem óculos) e
aplicações para as indústrias de educação, publicidade e entretenimento. <http://www.marveldigital.com>
72
A Marvel Digital abre um novo segmento de mercado para Ultra-D.
73
O alcance e a conectividade da Marvel no mundo comercial de sinalização são significativos, e sua adoção de
nossa tecnologia é um endosso emocionante.
74
Integrated Systems Europe é um trade show voltado para sistemas de integração eletrônicos.
75
“ISE é a plataforma perfeita para o lançamento do nosso vídeo-mural sem óculos, monitor de computador pessoal
e o primeiro tablet com tela verdadeiramente 4K”
76
“Essas inovações irão realmente trazer alguma emoção 3D para o show”. (FORD apud STREAM TV
NETWORKS, 2016, s/p)

94
Projeto Morpheus, da Sony; ambos funcionam como dispositivos de realidade virtual (RV). O
prof. Dr. Renato Rocha Souza explica o que é realidade virtual.

A realidade virtual, ou simplesmente RV, é a simulação de um ambiente real ou
imaginário, que pode ser experimentado visualmente em três dimensões e até mesmo
oferecer feedback táctil, sonoro e olfativo, aproximando-se cada vez mais da
experiência da realidade concreta.
[...]
Embora possamos argumentar que o conceito de realidade é subjetivo em certa
extensão, na medida em que o processamento sensorial de cada indivíduo determina
sua experiência de interação com o mundo. (SOUZA, 2009, pág. 71)

RealVirt é o termo específico dos experimentos de realidade virtual e intervenções
tecnológicas abalizadas na probabilidade de impetrar as funções cerebrais ou cognitivas,
acionando ou alargando suas capacidades. A partir dos Oculus Rift, inúmeros experimentos
foram surgindo, o que resultou em uma linhagem de produtos análogos, com novas
probabilidades, inclusive com adoção da pós-alta-definição.
Os Oculus Rift a partir de sua versão Crescent Bay Prototype, lançado em julho de 2014,
misturam estereoscopia e som surround, atingindo diretamente o córtex cerebral do usuário, de
acordo com Jack London.
Trata-se de uma mistura de um sistema estereoscópico 3D, 360 graus de visibilidade,
som surrounding, diretamente conectado aos seus ouvidos, e um software que atinge
diretamente seu córtex cerebral. (LONDON, 2014, pág. 09)

Todas essas misturas cognitivas intensificam a experiência do usuário, com sua imersão
em um contexto exponencialmente “vivido”, iniciado no período da fantasmagoria, no século
XIX, e intensificado na atualidade.

Você pode estar deitado numa praia, ao sol, e com o Oculus, viver uma experiência
“real” de estar esquiando no inverno suíço. Você sentirá frio e estará sentindo a
sensação de estar encasacado, com o vento a lhe castigar os ossos. (Idem, pág. 09)
(ibidem)
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O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg (1984-atual), após experimentar o produto
por uma hora, ainda em fase de desenvolvimento, gostou tanto da tecnologia que investiu dois
bilhões de dólares na aquisição e patente dos Oculus Rift. Zuckerberg relata o seu entusiasmo:

Este é o futuro, ir além da ideia de imersão e alcançar uma verdadeira presença
humana, de cada indivíduo, num mundo virtual. Você anda, fala, come, senta, levanta,
grita de dor, tem prazer e chora, deixando o plano do real – no qual a atual Internet se
insere – para os velhos filósofos e psicanalistas. (ZUCKERBERG apud LONDON,
2014, pág. 10)

Os Oculus Rift criaram o primeiro modelo DK1 em 2012 apenas para desenvolvedores,
contudo, antes mesmo do lançamento oficial com a versão Consumer Edition, em janeiro de
2016, a grande popularidade dos dispositivos de realidade virtual 3D efervescia por toda a
indústria de tecnologia, levando outras empresas do ramo a investirem nesse segmento
vindouro. A segunda empresa a anunciar seu dispositivo RV 3D, inicialmente chamado
“Projeto Morpheus”, foi a Sony, no dia 18 de março de 2014, em San Francisco, nos Estados
Unidos, durante a coletiva “Guiando o futuro da inovação”, na feira Game Developers
Conference (GDC), que é a maior feira anual voltada para desenvolvedores de jogos eletrônicos
profissionais, focados em aprendizado, inspiração e redes sociais.
Shuhei Yoshida, CEO da Sony Worldwide Studios, disse que o dispositivo vem sendo
desenvolvido desde 2010 e descreveu a sensação experimentada com o Projeto Morpheus como
“poderosa”: “But still I was able to look around and I’m in this God of War place and I looked
down and saw my body was Kratos77 and that was the coolest moment: Wow, I feel powerful!”78
(YOSHIDA apud FELTHAM, 2014, s/p), durante a demonstração da interação do dispositivo
com o jogo God of War79.

77

Kratos é o personagem principal da saga épica mitológica God of War. Kratos é um guerreiro, obediente aos
deuses gregos, um general espartano que comandava exércitos fatais e vencia todos os seus oponentes, sugerindo
até mesmo tratar-se de um semideus abandonado.
78
Mas ainda, eu fui capaz de olhar em volta e estou nesse lugar de God of War, e olhei para baixo e vi que meu
corpo era o de Kratos e esse foi o momento mais legal: Uau, eu me sinto poderoso! (YOSHIDA apud FELTHAM,
2014, s/p)
79
God of War é um jogo de ação para o console PlayStation, da Sony, ambientado na época da Grécia Antiga, por
volta do século VI a.C.
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O dispositivo possui uma tela OLED de 5,7 polegadas com resolução de 1920 x 1080
pixels, taxa de atualização de 120 Hz que permite renderização de imagens em até 120 fps e
latência menor que 18 ms, tornando a usabilidade mais confortável. O aparelho segue a
oscilação da cabeça do usuário e conduz a sensação de encontrar-se realmente em um ambiente
de RealVirt. Existe uma completa tecnologia em processamento de imagem, estereoscopia,
áudio 3D, acelerômetros80 e giroscópios81. Ian H. Bickerstaff, diretor técnico em tecnologia
imersiva da Sony Computer Entertainment Europe e membro fundador do Projeto Morpheus,
explica a importância desses dados técnicos para a visualidade no headset.

To complete the illusion, high frequency data from accelerometers and gyros are fused
with lower frequency camera data to provide accurate, low latency tracking of the
viewer’s head position and orientation. Ingenious new techniques create the illusion
of zero latency, drastically reducing the potential for any viewer disorientation 82.
(BICKERSTAFF, 2015, pág. 04)

Devido a esses dados técnicos, há uma potencialidade da RealVirt no entretenimento de
jogos, acrescentando a esses dispositivos a abrangência de duas telas que nutrem cada um dos
olhos e que produz um empolgante efeito 3D. Ainda que pareçam um pouco estranhos de vestir
e demandarem algum tempo para o usuário se acostumar, propiciam uma experiência 3D que
impressiona por seu caráter extremamente realista, devido a “a far greater range of depth can
be viewed comfortably on a head-mounted display than is possible on a conventional screen”83
explica Bickerstaff (2015, pág. 04).

80

O acelerômetro é usado para medir a própria aceleração; é um dispositivo que pode funcionar a partir de diversos
efeitos físicos e que tem, portanto, grande variedade de aplicações, cada vez mais agregado aos aparelhos
eletrônicos, possibilitando uma nova interação com a máquina. Empregados principalmente em sistemas de
posicionamento e sensores de inclinação e de vibração. Uma aplicação bem notória de acelerômetros são as telas
de celulares que se ajustam conforme o ângulo que empreendem em relação à aceleração da gravidade. Conhecido
como sensor de movimento.
81
O giroscópio é um periférico empregado para indicar as alterações de direção de um objeto em movimento. É
extremamente útil como ferramenta de navegação, ajudando a manter aviões e navios em seu rumo. É usado desde
em uma simples bicicleta, até sistemas de navegação avançada, como naves espaciais. A Estação Espacial
Internacional (ISS) usa giroscópios que dão estabilidade e mantêm sua orientação com o Sol. Quando alocados em
dispositivos como celular e Oculos Rift, os sensores de eixo conseguem advertir precisamente para qual direção o
dispositivo está se movendo.
82
Para completar a ilusão, dados em alta frequência dos acelerômetros e giroscópios estão fundidos com câmeras
de dados de baixa frequência para providenciar um rastreamento preciso, de baixa latência da posição e orientação
da cabeça do espectador. Engenhosas técnicas criam a ilusão de latência zero, reduzindo drasticamente o potencial
de orientação de qualquer espectador. (BICKERSTAFF, 2015, pág. 04)
83
“Uma gama muito maior de profundidade pode ser vista confortavelmente em uma tela head-mounted do que
seria possível em uma tela convencional”. (BICKERSTAFF, 2015, pág. 04)
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O Dr. Richard Marks – fundou o MediaLab Interactive Entertainment America da Sony,
com o objetivo de empurrar os limites dos jogos, investigando como a tecnologia pode ser usada
para criar novas experiências de entretenimento ao usuário – explica que o Projeto Morpheus84
será usado para fins que vão além de jogos, a exemplo da ciência (MCWHERTOR, 2014, s/p).
A NASA enviou o primeiro robô humanoide (Robonaut 2) para o espaço a bordo da
Discovery, em fevereiro de 2011, e comprovou sua extrema utilidade. O problema, contudo, é
controlá-lo daqui da Terra, tarefa que se mostrou complexa devido à dificuldade de precisão.
O PlayStation VR (Virtual Reality) passou, então, a ser empregado pela NASA para
detectar a melhor maneira de controlar seus robôs por meio de um ser humano e a partir do
nosso planeta. Garrett Johnson, engenheiro de software da NASA, explica a importância do
experimento,

The hope is that by putting people in an environment where they can look around and
move in ways that are much more intuitive than with a mouse and keyboard, it would
require less training to understand how to operate the robot and enable quicker, more
direct control of the motion85. (JOHNSON apud LANG 2015, s/p)

Na Figura 24, Richard Marks demonstra o controle simulado de um robô no espaço, que
poderá representar um avanço na ciência, uma vez que os robôs humanoides substituiriam os
seres humanos nos casos de extrema periculosidade.

84

Projeto Morpheus é conhecido atualmente como PlayStation VR.
A esperança é que ao colocar pessoas em um ambiente onde elas possam olhar em volta e se mover de maneiras
muito mais intuitivas do que fariam com um mouse ou teclado, isso poderia requerer menos treino para entender
como operar o robô e habilitar mais rapidamente, com maior controle direto do movimento. (JOHNSON apud
LANG 2015, s/p)
85
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Figura 24: Simulação de robô controlado no espaço
Fonte: <http://www.roadtovr.com/wp-content/uploads/2015/12/nasa-sony-playstation-vr-mightymorphenaut.jpg>

Desde que o operador humano seja suficientemente treinado, neste caso usando o
headset RV e movendo os controladores robóticos, pode ser realmente eficaz o modo como o
robô imita os movimentos do operador por causa do seu design humanoide. Mas, mesmo que o
robô possa manter o ritmo perfeito com o operador, as distâncias envolvidas podem adentrar
anacronismos na comunicação que causam atraso entre a entrada do comando pelo operador e
os movimentos do robô. Tratam-se de desafios que estão sendo vencidos gradativamente com
a diminuição da latência86.
O surgimento do 4K 3D é a principal força motriz para o desenvolvimento da RealVirt.
A resolução Full HD ou até mesmo 2K pode ser razoavelmente boa em telas, mas para headset
3D não é o suficiente, já que a resolução é dividida para os dois olhos. É o chamado efeito de
porta de tela, explicado por Jonathan Linowes:
Resolution of the screen is also important to get a convincing view. If it's too low-res,
you'll see the pixels, or what some refer to as a screen door effect. The pixel width
and height of the display is an oft-quoted specification when comparing the HMD's,
but the pixels per inch (ppi) value may be more important. Other innovations in
display tecnology such as pixels smearing and foveated rendering (showing a higher-

86

Latência é a disparidade temporal entre a entrada de uma ocorrência e a ocasião em que seus resultados se tornam
perceptíveis.
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resolution detail exactly where the eyeball is looking) will also help reduce the screen
door effect87. (LINOWES, 2015, pág. 55)

Por exemplo, uma tela com 1080p (1920 x 1080 pixels) torna-se 960 x 1080 pixels em
uma unidade RealVirt. Isto pode parecer bastante, mas a tela aparenta ser muito maior em um
headset RV, diluindo, assim, a qualidade da imagem. Na maioria das vezes, as pessoas que
testam a RealVirt pela primeira vez se mostram bastante satisfeitas, embora quase sempre
observem que a imagem precisa ser melhorada. Uma tela 4K irá desempenhar papel importante
na melhoria da experiência, oferecendo uma resolução de 1920 x 2160 pixels por olho.
Com o propósito de driblar essa questão, a VR Union, uma startup com apenas quatro
anos de atividade (iniciou em 2012), com sede em Praga, na República Checa, tem avançado
nas tecnologias RealVirt com a criação de óculos de realidade virtual e uma visualização que é
o dobro da resolução de qualquer outro disponível no mercado atualmente.
A VR Union alocou em seu headset 3D a definição da pós-alta-definição, com a
incorporação da resolução 4K trazida ao mundo da RV para a experiência mais imersiva e
verossímil até então. “We believe that VR is on an inevitable path to higher-resolution, betterquality displays”88, disse Michael Buckwald, CEO da Leap Motion, sediada no Vale do Silício,
na Califórnia, Estados Unidos – empresa que desenvolveu um dispositivo com nome homônimo
para que os usuários interagissem com os conteúdos digitais na realidade virtual e aumentada
usando as próprias mãos, tal como fariam no seu cotidiano. A combinação de software e
hardware rastreia o movimento das mãos e dos dedos com latência muito baixa, convertendose na entrada 3D – em busca de melhor qualidade visual, o “4K is an exciting next step to make
VR more immersive”89 (BUCKWALD apud HEINRICH, 2015, s/p).
Brian Blau, diretor de pesquisa de tecnologia de consumo da Gartner – empresa de
pesquisa de mercado e consultoria – acrescenta que “4K head mounted displays will certainly
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A resolução da tela também é importante para conseguir uma vista convincente. Se for resolução baixa, você
verá os pixels, ou o que alguns chamam de efeito de porta de tela. A altura e largura do pixel da tela é uma
especificação não citada quando comparada aos HMDs, porém, os valores dos pixels por polegada (ppi) podem
ser mais importantes. Outras inovações em tecnologia da tela, como borrão do pixel e renderização (mostrando
uma resolução de detalhes maior exatamente onde os olhos estão visualizando) também ajudarão a reduzir o efeito
da porta de tela. (LINOWES, 2015, pág. 55)
88
Nós acreditamos que a RV está no caminho inevitável para as telas de melhor qualidade, com maiores resoluções.
89
4K é um próximo passo excitante para tornar a RV mais imersiva. (BUCKWALD apud HEINRICH, 2015, s/p).
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add to what VR content and app developers can work with in terms of being able to deliver
quality VR experiences”90 (BLAU apud HEINRICH, 2015, s/p).
A lenda do Santo Graal, trazida para a RV, ajuda-nos a compreender a procura do
homem por caminhos que o levem a criar uma experiência capaz de tornar impossível para o
usuário a distinção entre ficção e realidade. Baudrillard (1991) percebia nossa conjuntura como
a de uma ordem social na qual os simulacros e os sinais, progressivamente, estão instituindo o
mundo contemporâneo, e numa tal configuração que qualquer diferenciação entre “real” e
“irreal” torna-se impraticável.
Simular é incompatível com fingir ou dissimular, pois estes conservam sua contestação
em relação ao real, já o primeiro rescinde a distinção entre o verdadeiro e o falso, o real e o
irreal. “Logo, fingir ou dissimular deixam intacto o princípio de realidade: a diferença continua
a ser clara, está apenas disfarçada, enquanto a simulação põe em causa a diferença do
‘verdadeiro’ e do ‘falso’, do ‘real’ e do ‘imaginário’” (BAUDRILLARD, 1991, pág. 9-10). A
simulação e o simulacro, destarte, determinam uma comutação do real, na qual era inferida a
diferença entre o verdadeiro e o falso, pelo hiper-real. O mundo virtual, portanto, surge como
o ambiente principal em que esta simulação é concreta; por sua mediação é que se pode observar
a fragilidade do real e a elevação da simulação na contemporaneidade.
Ivan Sutherland, cientista da computação, americano de Nebrasca, um dos pioneiros da
Internet, criador do primeiro headset (1968), conhecido por Head-mounted display (HMD),
autor do clássico artigo The Ultimate Display, delineia o que seria o sistema de projeção de
imagem decisiva. Para Sutherland, com o HMD, seria possível apresentar uma cadeira na qual
conseguiríamos sentar.
The ultimate display would, of course, be a room within which the computer can
control the existence of matter. A chair displayed in such a room would be good
enough to sit in. Handcuffs displayed in such a room would be confining, and a bullet
displayed in such a room would be fatal. With appropriate programming such a
display could literally be the Wonderland into which Alice walked91.
(SUTHERLAND, 1965, pág. 508)

“Head mounted displays 4K certamente irão permitir aos desenvolvedores de conteúdo e aplicativos de RV, a
possibilidade de trabalhar e serem capazes de oferecer e entregar uma experiência de RV de qualidade” (BLAU
apud HEINRICH, 2015, s/p).
91
A tela definitiva seria, com certeza, uma sala com a qual o computador pode controlar a existência de matéria.
Uma cadeira mostrada nessa sala seria boa o suficiente para se sentar nela. Algemas mostradas em tal sala seriam
90
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Essa utopia constituiu o Santo Graal da RV. O conveniente é que ficamos mais
próximos, em termos de visualização, à medida que a tecnologia avança, inclusive com a mais
recente tecnologia de visualização, a pós-alta-definição, e a inclusão desta nos modernos
dispositivos de RV 3D. Jason Ganz, CEO da Agora VR – empresa dedicada a espalhar grandes
ideias em realidade virtual – nos alerta sobre as transformações em nossa percepção, quando
diz que “realistic virtual reality allows us to rewrite the source code of our perception”92
(GANZ, 2015, s/p).
A VR Union e o projeto FlyPrague se uniram para oferecer experiências tecnológicas
únicas em captura de vídeo, simuladores de voos e realidade virtual que permitem aos visitantes
a visualização da RV na resolução 4K, como a atração em um voo em primeira pessoa, ao estilo
Peter Pan, sobre as torres medievais da capital Checa (FLYPRAGUE, 2016, s/p). Martin Ralis,
cofundador e CEO da Prague Flight Tours, que lançou a experiência Fly Prague, alerta para a
importância da resolução no projeto desenvolvido afirmando que “resolution is definitely the
most critical point”93 e, por conta disso, prevê o 4K como padrão para a RV, “the global
standard for VR will be set by 4K resolution, just as color TV became the global standard when
it first appeared”94 (RALIS apud HEINRICH, 2015, s/p).
Como visto até aqui, a pós-alta-definição tem comprovado sua importância também nos
sistemas de visualização estereoscópica 3D, transformando velhas engenhocas em verdadeiros
dispositivos visuais que representam com mais fidedignidade a realidade. Nenhum dos
dispositivos apresentados aqui é novo, mas todos ganharam um verdadeiro upgrade com a pós-alta-definição, favorecendo novas possibilidades paradigmáticas no trato visual.

confinantes, e uma bala mostrada nessa sala seria fatal. Com a programação apropriada, essa tela poderia ser
literalmente o País das Maravilhas, por onde Alice caminhou. (SUTHERLAND, 1965, pág. 508)
92
Realidade virtual realista nos permite reescrever o código-fonte de nossa percepção. (GANZ, 2015, s/p)
93
A resolução é definitivamente o ponto mais crítico.
94
O padrão global para RV será definido pela resolução 4K, assim como a TV em cores tornou-se o padrão global
quando apareceu pela primeira vez.
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3.2 Ineditismo das imagens pós-alta-definição a partir de experiências brasileiras

Desde que a DCI normatizou os padrões para o cinema digital, surgiram novas
possibilidades de uso e aplicações em pós-alta-definição. Seguramente, tais aplicações não são
exclusivas para o entretenimento; antes, são aplicadas em diferentes áreas, como já foi dito.
Dentro do entretenimento, pode-se destacar que a televisão procura trazer essa nova imagem
aos lares e que a pioneira mundial no segmento é a NHK e no Brasil, a Rede Globo.
A Rede Globo utiliza tecnologia de ponta, a fim de proporcionar uma experiência de
qualidade, semelhantemente à NHK, sua parceira desde os anos 1990. A parceria entre as duas
redes foi enriquecida quando a Globo testou a transmissão via terrestre, verificando que
ofereceria melhor possibilidade à população e que, assim, tanto a TV móvel quanto a fixa teriam
mais qualidade. A partir daquele momento, o intercâmbio de pesquisadores e engenheiros
trafegando entre a Globo e a NHK se intensificaria. Observe-se que o laboratório de pesquisa
da representante japonesa é dedicado exclusivamente à televisão. No total, 300 pesquisadores
trabalham exclusivamente para desenvolver produtos e entretenimento voltados para o setor.
Em 2012, por meio de uma parceria com a Sony, a Rede Globo conseguiu câmeras 4K
para a realização de gravações experimentais. No mesmo ano, durante o carnaval do Rio de
Janeiro, a emissora fez sua primeira gravação em imagem pós-alta-definição 4K e, desde então,
investe em equipamentos com essa tecnologia, como afirma Fernando Bittencourt, diretor-geral
de engenharia da Globo. “Todo o nosso fluxo de trabalho está sendo desenvolvido para o uso
cada vez maior da tecnologia 4K. Câmeras como essas vão oferecer imagens inovadoras na
produção de efeitos e de novas composições nas produções para TV” (BITTENCOURT apud
BARROZO, 2012, s/p).
No carnaval do ano seguinte, 2013, deu-se no Brasil a primeira experiência em 8K. O
evento oportunizou a captura de imagens multicoloridas, riqueza de detalhes e sonoridade,
ideais para demonstrar a nova tecnologia (VENTURA, 2013, s/p). Alguns convidados que
tiveram a oportunidade de assistir ao espetáculo transmitido com a nova resolução descreveram
a experiência com entusiasmo, destacando a percepção única dos detalhes e a grandiosidade do
áudio.
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Em 2014, durante a Copa do Mundo, deu-se outra parceria bem-sucedida, já que eventos
maiores agregam uma riqueza visual de detalhes e características específicas que no dia a dia
são mais difíceis obter. Uma excelente oportunidade, principalmente por ter sido o primeiro
evento esportivo transmitido em 8K.
A participação da Rede Globo não foi de produção, essa tarefa coube à NHK, que
também se responsabilizou pelos equipamentos e pela captação. A transmissão ficou a cargo da
RNP e da NTT; a Globo fez a divulgação no Brasil e a NTT, no Japão; foram usadas três
câmeras 8K, outras 4K convertidas e um switcher95com muitas possibilidades, desenvolvido
pelo laboratório da NHK, com slow motion96 e superimpose97. A cada ano, novos recursos são
desenvolvidos para captação, veiculação e recepção da pós-alta-definição. Na parte de áudio,
desenvolveu-se microfone esférico para fazer a cobertura de campo e a captura em todos os
ângulos, enriquecendo muito o sistema sonoro; também foram usados outros microfones da
Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), espalhados pelo campo, para enriquecer
os 22.2 canais com mixagem diferente de áudio.
Também foi montado um auditório para exibição e demonstração de imagens 8K, como
nove jogos ao vivo e exibições de imagens gravadas, incluindo o carnaval de 2013 e conteúdos
da NHK. Profissionais da área de mídia, jornalistas, acadêmicos da área de tecnologia, cinema,
arte e comunicação foram convidados. Os depoimentos foram todos de aprovação e até de certo
encantamento.
A nova tecnologia em transmissão de imagens repercutiu positivamente na mídia e criou
grande expectativa no público, confirmando a já considerada profícua parceria entre Globo e
NHK (empresas de televisão), Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF), RNP e NTT, cuja
atuação permitiu transmitir o sinal.
A Figura 25 mostra como se desenvolveu a imagem pós-alta-definição no Brasil. Em
2009, ocorreu a primeira experiência na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP) durante o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (FILE). Na ocasião,

95

Equipamento que recebe todos os sinais das fontes de vídeo em uma produção, utilizado para selecionar os sinais
recebidos, realizar efeitos, transições e inserir outras imagens previamente gravadas.
96
Efeito específico para imagens em movimento, cujas ações são vistas numa duração maior em relação ao normal,
oferecendo a sensação de que o tempo está acontecendo mais lentamente. O objetivo desse efeito é direcionar a
atenção do espectador e salientar uma ação com riqueza de detalhes, como na trilogia dos filmes Matrix.
97
Permite realizar edições específicas, como retirar um cenário de uma cena e montar a imagem implementando
outro segundo plano de fundo.
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inaugurou-se o novo link de 10 Gbps, vindo dos Estados Unidos. Imaginava-se que esse link
seria saturado pelos físicos ou astrônomos e, por isso, houve surpresa quando os profissionais
de Arte Digital quiseram transmitir filme em 4K sem compressão, fato que marca a inauguração
desse link internacional.

Figura 25: Breve histórico das transmissões UHD no Brasil
Fonte: Próprio autor, 2014.

A Figura 26 é um quadro do filme em 4K Enquanto a Noite não Chega, do cineasta
brasileiro Beto Souza, transmitido no FILE 2009, da cidade de São Paulo (BRA) para as cidades
de San Diego (EUA) e Yokohama, no Japão (JPN). Houve repercussão nacional98 e
internacional99, dado o sucesso da primeira transmissão de um longa-metragem em 4K.

98

Repercussão nacional:
1. TV Cultura: Fonte: <videos.tvcultura.com.br/metropolis-videos/20090730-56k-150k-300k.wmv>
2. Revista Pesquisa (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP).09/2009: Na Trilha
da Luz.
Fonte: <http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=3947&bd=1&pg=1&lg>
3. UOL: Fonte: <http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/multi/2009/07/31/04023562C4C98346.jhtm?filme-emsuper-alta-definicao-e-transmitido-em-sao-paulo-04023562C4C98346>
4. Estado de São Paulo. 01/08/2009 Fonte: <http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090801/>
99
Repercussão internacional:
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Figura 26: Cena do filme Enquanto a Noite Não Chega
Fonte: <http://www.filefestival.org/site_2007/resources/content/7D7_cinemadigital.jpg>

Ainda em referência à Figura 25, ela será transcrita nos parágrafos seguintes, haja vista
as muitas experiências exponenciais que merecem destaque, por fazerem parte dos primeiros
experimentos brasileiros com esse tipo de recurso.
Em 13 de julho de 2011, durante a cerimônia de inauguração da nova Rede Ipê, operada
pela RNP, após ter sido feito um upgrade para 10 Gb, foram transmitidas imagens de um jogo
de futebol gravado em 4K, produzido pela professora Drª Jane de Almeida. A transmissão partiu
do laboratório de TV digital do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
(CPqD) de Campinas para a Biblioteca Nacional de Brasília, por meio de redes fotônicas de 10
Gbps. Para isso, percorreu um caminho que começou na Rede GIGA100, passou pelo backbone
da RNP e chegou à Rede Comunitária de Ensino e Pesquisa (REDECOMEP), em Brasília,
interligada à Biblioteca Nacional. No final de julho do mesmo ano, o CPqD fez outra
transmissão, dessa vez para a Universidade de Essex, no Reino Unido, com a parceira do CPqD,
tendo em vista experimentos de larga escala envolvendo transmissões de vídeos de pós-alta-definição (4K, 4K 3D e 8K) para os Jogos Olímpicos de 2012 e a Copa do Mundo de 2014. O
CPqD ganhou força e vitalidade nas experiências em redes de alta velocidade, conforme
encontramos no site do próprio Centro de Pesquisa.

1. CALIT2: Fonte: <http://www.calit2.net/newsroom/release.php?id=1579>
2. FAYERWAYER: Fonte: <http://www.fayerwayer.com/2009/07/brasil-transmitira-pelicula-en-resolucion4k-a-estados-unidos-y-japon/>
3. FORO: Fonte:
<http://foro.nod.cl/index.php?s=7b45b4138157e64c37f0d08a960ee187&showtopic=53728>
4. UCSDNEWS: Fonte: <http://ucsdnews.ucsd.edu/newsrel/science/08-09Film4K.asp>
100
<http://www.giga.org.br/>
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Na última semana de setembro de 2011, o CPqD passou a integrar um grupo seleto de
centros de pesquisa e desenvolvimento do mundo que vêm criando uma infraestrutura
global de redes de alta velocidade para viabilizar o suporte à pesquisa experimental,
interligando-os de forma semipermanente. Foi criada uma conexão de alta velocidade
entre o CPqD e o iCAIR (International Center for Advanced Internet Research), em
Chicago (EUA), que passa pelas redes Starlight, C-Wave, Ampath, Ipê e pela Rede
GIGA, alcançando os grandes centros de P&D com taxas de até 10 Gbit/s. (CPqD,
2011, s/p)

Nesse mesmo ano, a RNP iniciou um programa de P&D em aplicações de visualizações.
Foram assinaladas várias versatilidades sobre o vídeo, dentre elas:
1) o maior tráfego da internet é o vídeo;
2) cada vez mais aplicações são baseadas em vídeo;
3) as potencialidades para aplicações em medicina, educação etc.
No ano de 2011, quando iniciou o programa de P&D em aplicações de visualização, foi
criado o Grupo de Trabalho Aplicações Avançadas de Visualização Remota. Esse grupo criou
um player que possibilita a exibição de imagens em pós-alta-definição, denominado Fogo
Player. O Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (LAVID), do Núcleo de Pesquisa e
Extensão da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), foi responsável por tornar a ideia do
player um produto concreto.
Do Laboratório de Artes Cinemáticas e Visualização (LabCine) partiu a construção de
um filme em 4K 3D, o EstereoEnsaios (Figura 27), suprindo a carência de conteúdo próprio
para tal experimento. Durante o I Cinegrid Brasil, realizado no Rio de Janeiro, em 2011, foi
feito um streaming em 4K 3D de um trecho desse filme, transmitido da Paraíba para a
Califórnia.
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Figura 27: Streaming em 4K-3D de um trecho do filme EstereoEnsaios
Fonte: <https://4k3d.wordpress.com/tag/cinegrid/#jp-carousel-772>

No que tange à ciência, a primeira transmissão de cirurgia em 4K, no modo síncrono,
foi realizada em 2012, na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, conforme mostra
a Figura 28. O cognitivo dessa demonstração foi a área cardíaca. Ainda no campo experimental,
as imagens foram transmitidas sem compressão, com mais de 3 Gbps.

Figura 28: Apresentação do 4K durante a primeira transmissão síncrona de cirurgia cardíaca
Fonte: <http://www.lavid.ufpb.br/ckeditor_assets/pictures/69/content_dsc02337.jpg>

A colaboração da RNP com a NTT e a NHK começou em 2013, durante o Fórum RNP,
realizado no período de 27 a 29 de agosto, organizado anualmente em Brasília (DF). Na ocasião,
transmitiu-se conteúdo gravado do Japão para Brasília, já como primeiro ensaio para averiguar
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se a rede brasileira e os links internacionais seriam capazes de suportar e transmitir a Copa do
Mundo de 2014 em 8K. A NHK se encarregou de trazer televisores 8K, como mostra a Figura
29, a fim de que imagens em 8K fossem apresentadas no decorrer do evento.

Figura 29: Apresentação de conteúdo em SHV, 8K
Fonte: <http://portal.rnp.br/image/image_gallery?img_id=1150041&t=1412382133687>

Ainda em 2013, a RNP originou a primeira transmissão em 4K, de modo síncrono,
partindo do Brasil (BRA) (Figura 30) para os EUA (Figura 31). Na ocasião, foram transmitidas
quatro cirurgias que aconteciam simultaneamente em quatro hospitais universitários federais:
Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), vinculado à Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS); Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes (HUCAM), vinculado à
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL),
vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); e Faculdade de
Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP).
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Figura 30: Demonstração vista em Brasília
Fonte: Revista da SET - Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão, ano XXIII, nº 139, dezembro 2013
/ janeiro 2014, pág. 70.

A transmissão inédita trouxe benefícios científicos, especificamente em três áreas:
medicina, imagem e transmissão. O ineditismo se deve ao fato de serem simultâneas e
síncronas. Em relação à videoconferência, houve um aumento da qualidade da imagem,
permitindo melhor visualização, o que para a medicina representa melhoria nas análises clínicas
e cirúrgicas, com diagnósticos mais precisos e rápidos.
A apresentação contou com dois pontos para visualização, um em Brasília e outro em
San Diego, na Califórnia. Na cidade norte-americana, o evento foi recebido e visualizado
durante o CineGrid101. Cerca de 60 pessoas, no Brasil, e de 150, nos Estados Unidos, assistiram
a cirurgias de próstata, fígado, coração e buco-maxilo.

101

CineGrid é uma associação que tem por objetivo constituir uma comunidade interdisciplinar focada em
pesquisa, desenvolvimento e demonstração de ferramentas colaborativas em redes, a fim de permitir a produção,
o uso, a preservação e o intercâmbio de mídia digital de altíssima qualidade em redes ópticas de alta velocidade.
Fonte: <http://cinegrid.org/>
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Figura 31: Demonstração vista em San Diego
Foto: Leandro Ciuffo <http://cinegrid.rnp.br/image/image_gallery>

Profissionais da área tecnológica e da saúde ressaltaram a importância desse projeto,
como Ana Veiga, gerente do Programa de Soluções Digitais para a Saúde da RNP; Luiz Ary
Messina, coordenador da Rede Universitária de Telemedicina (RUTE), projeto da RNP de
apoio ao aprimoramento de projetos existentes em telemedicina e que incentiva o surgimento
de futuros trabalhos interinstitucionais; Valdecir Becker, professor da UFPB e membro do
Núcleo de Pesquisa e Extensão LAVID/UFPB, além de Cristiano Cabral, diretor de Gestão de
Processos e Tecnologia da Informação (TI) da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH), empresa pública vinculada ao Ministério da Educação (MEC). Em comum na fala
desses profissionais, a importância dada ao projeto 4K.
De acordo com o depoimento de Ana Veiga, o destaque do projeto está na
potencialização da pesquisa e da educação brasileira. Há condições propícias a mais de uma
opinião médica, uma segunda percepção sobre o mesmo fato, o que corrobora para a formação
contínua e constante atualização profissional. Veiga também enfatiza o motivo da escolha pela
transmissão sem compressão.
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Esse projeto permite que a tecnologia seja utilizada para potencializar a pesquisa e
a educação no nosso país. Ele favorece a segunda opinião médica e a formação
permanente dos profissionais de saúde. Como eram cirurgias, optamos pela
transmissão em tempo real e sem compressão para ser o mais fiel possível à
realidade. (VEIGA apud MOURA, 2013, pág. 67)

Luiz Ary Messina também destaca a importância do projeto para a educação, na área
de saúde, pelo fato de permitir que profissionais vejam as imagens em detalhes e troquem
opiniões entre si.

Trata-se de um grande ganho para a educação. Com as transmissões em 4K,
estudantes, pesquisadores e profissionais de saúde poderão assistir às cirurgias
detalhadamente e discutir com os especialistas. Para se ter uma ideia, um coração,
por exemplo, passa a ter o tamanho de um ser humano na tela. (MESSINA apud
MOURA, 2013, pág. 67)

Do mesmo modo que Messina, Valdecir Becker (UFPB) enfatiza a importância da
imagem em pós-alta-definição, pois, ao favorecer melhor visualização, permitirá maior
precisão diagnóstica do paciente pelo médico.
O 4K é hoje a maior e melhor resolução possível de ser transmitida. Já o formato
RAW não tem qualquer compressão, o que deu ao médico que assistiu às cirurgias
nos Estados Unidos a sensação de estar, ao mesmo tempo, dentro das quatro salas
de cirurgia. A qualidade da imagem é fundamental para que o médico tenha uma
noção exata da saúde do paciente, porque pequenas diferenças de cor, por exemplo,
podem tornar o diagnóstico impreciso. A diferença entre uma mancha cinza em
algum órgão interno, que pode não ser nada, mas também pode ser um câncer em
estágio avançado, depende de minuciosas e milimétricas diferenças, que podem
passar despercebidas em uma cirurgia se a imagem não for perfeita. (BECKER
apud MOURA, 2013, pág. 68)

No que tange à importância da evolução do ensino e da pesquisa no Brasil, a
telemedicina, foi apontada pelo gerente da EBSERH, Cristiano Cabral como grande
destaque. Para ele, como ocorreu com os demais profissionais, é unânime que essa tecnologia
amplia a percepção dos detalhes, tornando-a superior à de quem está no próprio local onde
ocorrem os procedimentos.

Este evento pioneiro demonstrou como esta tecnologia pode contribuir na evolução
do ensino e pesquisa no Brasil, propiciando a telemedicina, aulas remotas, grupos
de discussão e segunda opinião formativa na rede de hospitais universitários
federais. A tecnologia, majoritariamente nacional, permite que médicos,
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professores, alunos e demais interessados vejam atos cirúrgicos em qualidade de
imagem e percepção de detalhes superior a quem está no próprio local onde
ocorrem os procedimentos. (CABRAL apud EBSERH, 2013, pág. 68)

As experiências brasileiras demonstradas até aqui abrangem o período de 2009 a 2013,
conforme detalhamento na Figura 25 (página 104), demonstrando novas possibilidades e
repercussões advindas principalmente das imagens 4K. A partir de 2014, surgiram novas
possibilidades e repercussões, acrescidas de experiências em 8K, as quais merecem maior
detalhamento em virtude da complexidade exigida. De certo modo, a formação profissional e
científica não se restringe ao estudo bibliográfico, de representação predominantemente escrita,
ela abarca também o auxílio e a valorização da imagem.
O universo do entretenimento explora sem pudores os aspectos diversificados de
imagens de qualidade. A pós-alta-definição permitiu assistir no Brasil à transmissão dos jogos
da Copa do Mundo, através de rede fotônica. Três jogos foram transmitidos em 4K, via DBS102,
no Brasil e Reino Unido, e nove em 8K. Essa transmissão foi para um público limitado, com
visualização via IP no Brasil e no Japão.
Em 2014, durante a Copa do Mundo, a NHK captou as imagens em 8K nos estádios, em
nove jogos, começando com o primeiro jogo do Japão contra a Costa do Marfim, realizado em
Recife, no dia 14 de junho, e concluindo com a final do Mundial, no Rio de Janeiro, em 13 de
julho. A escolha dos jogos e estádios se deu por uma questão logística, uma vez que havia
equipe de captação para se deslocar, durante as partidas, em um veículo de transmissão (o
caminhão de externas) com os equipamentos de captação e de edição em 8K. Os jogos em 8K
foram transmitidos ao vivo para sete lugares preparados para a visualização, quatro deles no
Japão, nas cidades de Tóquio, Yokohama, Osaka e Tokushima, e três no Rio de Janeiro, no
Centro de Imprensa da Copa do Mundo (IBC), no Hotel Sofitel, principal hotel da FIFA, e no
auditório do CBPF, Figura 32, cujo local sediou sessões de exibições síncronas e assíncronas.
O auditório do CBPF contou com uma tela de projeção de 275 polegadas (6,30m x 3,63m) e
22.2 canais de áudio, para receber um público de 907 espectadores (considerando sessões ao
vivo e gravadas em parceria com a Globo Universidade). A largura de banda, sem compressão,
foi de 24 Gbps; após a compressão, de 300 Mbps.

102

DBS (Direct Broadcast Sattelite). Serviço de satélite de transmissão direta, para o qual o emissor envia um sinal
a determinado satélite e o receptor o capta através de antena parabólica.
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Figura 32: Tela de 275 polegadas, no auditório do CBPF
Fonte: <http://idgnow.com.br/blog/circuito/files/2014/06/jogo1p.jpg>

O padrão 8K está previsto apenas para 2020 no Japão, e no Brasil ainda não há
expectativa para tal padronização, explica Liliana Nakonechnyj. “Ainda não sabemos quando
poderá haver transmissões regulares nesse padrão” (NAKONECHNYI apud HOME
THEATER & CASA DIGITAL, 2014, s/p).
A captação e transmissão de imagens de todos os jogos, não apenas em 8K, é delegada
pela FIFA. Esta, por sua vez, contratou a Telecomunicações Brasileiras (TELEBRAS),
responsável principalmente pela gestão do Plano Nacional de Banda Larga, cuja finalidade foi
cuidar de todo o tráfego de dados e da transmissão nos estádios e no Rio Centro, local que
sediou o IBC e o Comitê Organizador Local (COL), abrigando, ainda, o Centro Internacional
de Transmissão.
A taxa de transmissão ficou a cargo da TELEBRAS e seu ponto de partida para enviar
o sinal se originou a partir do IBC, no Rio Centro. Do Rio Centro, as imagens eram
transmitidas/enviadas até o Ponto de Presença (PoP) da RNP, no Rio de Janeiro, através da
PoP-RJ, pela conexão da REDECOMEP, com infraestrutura de fibras ópticas implantada pela
RNP, que interliga 51 instituições de ensino e pesquisa da cidade, formando a maior rede
acadêmica construída em uma área metropolitana da América Latina, com 303 km, como visto
na Figura 33, cujo destaque em amarelo ilustra o percurso utilizado para a Copa 2014. Esta
mesma rede é interligada a um anel de fibra óptica que liga várias instituições de pesquisa em
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todas as capitais brasileiras. Pode-se visualizar o mapa dessa estrutura de Rede na Figura 34
(página 116).
Observa-se que a transmissão tem início no IBC, segue para o CBPF e depois para o
Hotel Sofitel, que, por ser uma empresa, não utiliza a rede RNP, aberta somente a instituições
de ensino e pesquisa. No entanto, devido ao financiamento da NTT, naquela ocasião a expansão
foi permitida, para que se fizesse o envio das imagens ao Hotel Sofitel (espécie de quartelgeneral da FIFA), por exigência da entidade, com o fito de experimentar a nova tecnologia.
Assim, da RNP prosseguia para as conexões internacionais. Foram configurados vários
caminhos de rede – por questão de redundância –, como do Rio de Janeiro para São Paulo e
dali partindo para a conexão internacional. Outro caminho foi do Rio de Janeiro para Fortaleza,
através de cabo submarino, e de lá fazia conexão internacional, conforme demonstrado por
Heidi Alvarez:

•

Route 1: Rio -> São Paulo -> Miami -> Seattle -> Tokyo (via RNP, Internet2, NTT
GEMnet2)

•

Route 2: Rio -> São Paulo -> Miami -> Seattle -> Tokyo (via RNP, RedCLARA,
SINET4, NTT GEMnet2)

•

Route 3: Rio -> São Paulo -> Seattle -> Tokyo (via RNP, NTT VLink, NTT
GEMnet2)

•

Route 4: Rio -> Fortaleza -> Miami -> Seattle -> Tokyo (via RNP, Internet2, NTT
GEMnet2)

•

Route 5: Rio -> Fortaleza -> Miami -> New York -> Tokyo (via RNP, SINET4, NTT
GEMnet2)
(ALVAREZ, 2014, s/p)
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Figura 33: Ilustração do percurso de rede utilizado durante a Copa 2014
Fonte: <http://www.redecomep.rnp.br/_images/consorcios/2.jpg>

A logística do 8K para a Copa no Brasil envolveu diversos segmentos, infraestrutura e
apoio político-governamental, de modo que há indicação do quanto essas situações de projeção
podem colocar o Brasil no mapa dos acontecimentos significativos, em se tratando de exibições
em pós-alta-definição.
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Figura 34: Mapa da rede de transmissão no Rio de Janeiro
Fonte: <http://image.slidesharecdn.com/8kcinegridrnpv3-141030052823-conversion-gate01/95/future-of-tv-the8k-experience-19-638.jpg?cb=1414665048>

Em relação ao 4K, a Sony fez a captação e edição de todos os jogos da Copa do Mundo
de 2014 nesta resolução e a Oi TV, em parceria com a Globosat (SporTV), fez a primeira
transmissão ao vivo103 no formato 4K UHD com a tecnologia via satélite Direct to The Home
(DTH).
Essa transmissão transformou a Oi TV na pioneira em 4K, aqui no Brasil, via DTH. A
empresa contratou os serviços da SES Global, empresa controladora de 55 satélites
geoestacionários. Também fez grandes investimentos e detém quase toda a banda do
satélite SES-6, fato confirmado por Carlos Alberto Teixeira, colunista de tecnologia de O Globo
e Owner (Akasha Info Ltd).

A Oi TV anunciou nesta segunda-feira ser a principal cliente do satélite
geoestacionário SES-6, lançado e acionado hoje com sucesso no Cosmódromo de
Baikonur, no Casaquistão. A operadora comprou a maior parte da capacidade do
satélite - dos 38 transponders de banda Ku do SES-6, 28 deles estão apontados para o
Brasil. E a Oi TV comprou todos eles, inclusive adesivando a marca da Oi na
fuselagem do foguete Proton, que pos o satélite em órbita. (TEIXEIRA, 2013, s/p)

103

O primeiro jogo ocorreu na etapa das oitavas de final do torneio, entre Colômbia x Uruguai, no Maracanã, dia
28/6, às 17h. Os outros dois jogos também foram no Maracanã, incluindo a partida final da Copa.
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As exibições da Oi foram realizadas para clientes, colaboradores e formadores de
opinião, em eventos na Marina da Glória, no Rio de Janeiro (RJ), e no Mercado Central de Belo
Horizonte (MG). Além disso, o sinal dos jogos foi recebido em lojas da Oi, em 11 capitais que
sediaram da Copa, com exceção de São Paulo (SP). Um dos convidados relatou em seu blog as
impressões que tem da imagem 4K.
4K é vida, 4K é Luz, 4K é a Luciana Vendramini em forma de padrão de vídeo. A
imagem é impossivelmente nítida, com 60 fps o movimento é fluído, sem o motion
blur tão comum das transmissões a 30 fps (ou 29,97 fps; pros chatos). Uma TV 4K,
de tela grande é quase uma janela. Na verdade é mais que isso, o mundo não costuma
ser tão bonito. Vai ser lindo se a Oi TV começar a transmitir regularmente em 4K, a
SKY que se cuide. (CARDOSO, 2014, s/p)

Com essa transmissão pioneira, Roberto Primo, da Globosat, antecipa o futuro da TV.

A tecnologia Ultra HD é o próximo passo da TV, uma tecnologia absolutamente
recente. E estamos entre os primeiros países a viabilizar produção e transmissão de
conteúdo neste formato. Investimos numa unidade móvel de produção de última
geração e fizemos o acordo com a Fifa para viabilizar estas transmissões inéditas nesta
Copa do Mundo. (PRIMO apud Oi, 2014, s/p)

Ainda em 2014, durante o CineGrid Brasil II104, realizou-se uma intervenção cirúrgica
com transmissão em 4K. O interesse cognitivo da demonstração era a área oftalmológica, em
transmissão comprimida. O procedimento – uma cirurgia de catarata, pioneira em oftalmologia
com transmissão 4K – foi realizado na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e
transmitido para a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) e para a Escola
de Artes Cinematográficas da University of Southern California (USC). A Figura 35 mostra um
dos momentos dessa cirurgia, que durou pouco mais de 20 minutos e pôde ser visualizada
também em vídeo105.

104
105

Evento realizado no Teatro da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, de 27 a 29 de agosto de 2014.
<http://www.youtube.com/watch?v=6X47VIlY2lo>
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Figura 35: Primeira transmissão cirúrgica oftalmológica em 4K
Fonte: Próprio autor

Na vanguarda da transmissão cirúrgica em pós-alta-definição, a RNP manifestou desejo
de implantar essa tecnologia em diversos hospitais universitários. Todavia, atualmente é
inviável pensar que todos terão uma conectividade com mais de 3 Gbps, o que exige comprimir
as imagens para possibilitar tamanho empreendimento. O CineGrid Brasil II demonstrou o
ineditismo, tangenciando, desde já, o futuro das transmissões hospitalares.
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4. A TRANSFORMAÇÃO DA VISUALIDADE

Para descrever os recursos técnicos que englobam as imagens em pós-alta-definição,
faz-se necessário o aprofundamento das normas e recomendações elaboradas por agências e
organizações oficiais que respondem pela competência e descrição de tais imagens.
A International Telecommunication Union (ITU) é uma agência vinculada à
Organização das Nações Unidas (ONU), fundada em 17 de maio de 1865, em Paris, cujo
primeiro nome foi International Telegraph Union. Sua responsabilidade abrange questões
relacionadas às tecnologias de informação e comunicação, tais como a padronização de
tecnologia, a coordenação global do uso de espectro de radiofrequências, as órbitas de satélites
e as disposições de interconexões entre todos os países, admitindo, dessa maneira, ligações de
telefonemas internacionais.
A ITU é formada pelos 193 países-membros da ONU106 e por mais de 800 membros e
associados da indústria, das organizações regionais e internacionais, bem como do segmento
acadêmico107. Sua longevidade como organização internacional e seu status de agência
especializada da ONU lhe conferem maior reconhecimento internacional sobre os padrões
estabelecidos por outras organizações técnicas similares. Os padrões estabelecidos pela ITU
são designados “Recomendações” (com letra inicial maiúscula).
Três setores compõem a ITU e têm a competência de gerenciar diferentes áreas: Setor
de Radiocomunicações (ITU-R), Setor de Normalização (ITU-T) e Setor de Desenvolvimento
(ITU-D). Interessa a esta pesquisa o segundo setor, destinado à elaboração de normas para
criação de um consenso mundial sobre as novas tecnologias, incluindo as imagens em pós-alta-definição. As normas promovem o ingresso das indústrias nos mercados mundiais, garantindo
o funcionamento, a interoperabilidade e a integração dos sistemas de comunicação em todo o
mundo. Uma das recomendações a ser abordada é a Recomendação BT 2020, elaborada pela
ITU-T e que abrange resolução, taxa de quadros, profundidade de bits, colorimetria e áudio.

106

Os países-membros podem ser consultados no link a seguir:
<http://www.itu.int/online/mm/scripts/mm.list?_search=ITUstates&_languageid=1#total>
107
A lista completa pode ser consultada em: <http://www.itu.int/en/membership/Pages/sector-members.aspx>
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A ITU fez a primeira Recomendação, BT 2020, em agosto de 2012; a segunda
Recomendação, BT 2020-1, foi feita em junho de 2014 e, na verdade, é uma atualização da
primeira. A Recomendação BT 2020-1 é o padrão estabelecido para UHDTV e especifica a
resolução espacial e temporal108 da imagem, a colorimetria, o formato do sinal e sua
representação digital. Podemos verificar nas Tabelas 3 e 4 as características de visualização
espacial e temporal da imagem.

Parâmetros

Valores

Proporção de tela

16:9

Contagem de pixels
Horizontal × Vertical

7 680 × 4 320

3 840 × 2 160

Grade de amostragem

Ortogonal

Proporção de pixel

1:1 (pixels quadrados)

Ordem dos pixels

A ordenação dos pixel em cada linha é da esquerda para a direita, e as
linhas são ordenadas de cima para baixo.

Tabela 3: Características espaciais da imagem, conforme descrito no BT.2020-1
Fonte: RECOMMENDATION ITU-R BT.2020-1, 2014, pág. 2

Parâmetros
Frequência de quadros (Hz)(1),

Valores

(2)

120, 60, 60/1.001, 50, 30, 30/1.001, 25, 24, 24/1.001

Modo de digitalização

Progressivo

(1)

A taxa de quadros adicional de 100 Hz é usado em países que usam 50 Hz.
(2)
A taxa de quadros adicional de 120 / 1.001 Hz é usado em países que usam 60 Hz, enquanto ele ainda está em
estudo em outros países.
Tabela 4: Características temporais da imagem, conforme descrito no BT.2020-1
Fonte: RECOMMENDATION ITU-R BT.2020-1, 2014, pág. 3

As características detalhadas nas Tabelas 3 e 4 proporcionam ao telespectador o
aumento da sensação de realidade e maior capacidade de imersão quando a visualização ocorre
em telas com diagonal de pelo menos 55 polegadas ou maiores, afirma Tom Holman and
Xperiment (THX), “the benefits of increased screen resolution will be recognized when viewing

108

A resolução espacial se refere à largura e à altura da imagem; a resolução temporal diz respeito ao número de
imagens exibidas por segundo.
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4K content on a display 55 inches or larger109” (THX, 2013, s/p) e para grandes telas (LSDI110)
com apresentações em cinema e outros locais, como recintos desportivos ou parques temáticos.
Outra importante organização focada em criar normas referentes ao ofício da imagem é
a Sociedade Internacional de Engenheiros de Cinema e Televisão – Society of Motion Pictures
and Television Engineers (SMPTE), fundada em 1916, nos Estados Unidos, e voltada para a
indústria da imagem em movimento, além de criar padrões para essa área. Possui mais de 6.000
membros associados, a exemplo de técnicos e engenheiros de cinema e televisão, profissionais
de geração de imagem e de criação, engenheiros de tecnologia, pesquisadores, cientistas e
educadores.
Os padrões estabelecidos pela SMPTE são designados “Normas”. Desde a sua fundação,
já desenvolveu mais de 800 normas, recomendações e diretrizes de engenharia. Devido ao
objetivo deste trabalho, a Norma 2036 (conjunto de documentos divididos em várias partes)
será destacada.
A Norma referida no parágrafo anterior foi desenvolvida para cobrir problemas não
definidos pela Recomendação BT 2020 da ITU-T, de 2012, e aborda áreas como valores de
parâmetros de imagem para produção (ST 2036-1 / 2013), características de áudio e
mapeamento de canais (ST 2036-2 / 2008), além de transmissão de sinal usando link simples
ou interface de dados multilink (ST 2036-3 / 2012). No entanto, ainda não está concluída como
a ST 2036-3, que trata da capacidade máxima da taxa de quadros de 60 Hz, não totalmente
compatível com a Recomendação BT 2020-1, pois abrange até 120 Hz. A ST 2036-3 está em
fase de definição de interfaces capazes de operar a 120 Hz, para se adequar às imagens em pós-alta-definião, por exemplo, o 8K.

“Os benefícios da resolução de tela aumentada serão reconhecidos quando se visualizar o conteúdo 4K em um
monitor de 55 polegadas ou maior” (THX, 2013, s / p).
110
LSDI (Large Screen Digital Imagery) são telas de projeção extremamente grandes (100” ou mais) com exibição
em alta e altíssima resolução.
109
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4.1 Colorimetria

Colorimetria é a parte da ciência que busca quantificar (através da matemática) e
descrever física e psicologicamente a percepção das cores, baseada no fundamento da
visualização da percepção humana. Um dos organismos internacionais responsáveis por essa
quantificação e descrição das cores é a Comissão Internacional de Iluminação (Comission
Internationale de I’Eclairage – CIE), autoridade internacional no estudo da colorimetria para
padronização de cor, iluminação e visualização, no que concerne ao estudo do sistema visual e
das cores. O padrão de cor, desenvolvido pela CIE, é autônomo de qualquer dispositivo ou meio
de emissão e reprodução, além de se basear na percepção das cores pelo sistema visual humano.
A CIE 1931 foi o primeiro diagrama de cromaticidade (Figura 36) definido
matematicamente, após especificação numérica da cor. Para a conclusão desse modelo
matemático foram realizadas experiências com múltiplos observadores normais, com o
propósito de identificar a sensibilidade do observador padrão a partir de relações proporcionais
das três cores primárias da luz (vermelho, azul e verde), que originam as demais cores. A CIE
determinou, por meio dos físicos Thomas Smith e John Guild, e utilizando experimentos
psicofísicos, que as avaliações para se adquirir a sensibilidade do observador padrão,
consistiriam de uma abertura de 2º (dois graus), o que concebe a máxima sensibilidade da fóvea,
uma área de apenas 0,5 mm de diâmetro, onde se encontra a maior concentração de célulascone, responsáveis pela sensibilidade à cor e à profundidade dos objetos (DOME, 2008, pág.
08). Essas avaliações permitiram presumir, pela matemática, as curvas de sensibilidade do
observador padrão CIE 1931 (SMITH; GUILD, 1931, pág. 73-134).
A CIE 131 é levada em consideração pelas demais normas e recomendações para uma
efetiva visualização. Para compatibilidade com sistemas HDTV, a Norma ST 2036-1 permite
implementadores, para, opcionalmente, adotar as referências primárias UHDTV, que são
consistentes com a Recomendação ITU-R BT.709111, conforme demonstrado nas Tabelas 5 e
6. A colorimetria empregada deve ser assinalada na interface, para garantir a conversão
adequada.

111

Recomendação para as especificações do sistema HDTV que abrange colorimetria, gama dinâmica e taxas de
quadros.
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Parâmetros
Características de
transferência optoeletrônicos antes da précorreção não-linear

Cores primárias e referência
do branco (2)

Valores
Linear presumida(1)
Coordenadas de
cromaticidade (CIE, 1931)
Vermelho primário (R)
Verde primário (G)
Azul primário (B)
Branco Referência (D65)

x

Y

0.708
0.170
0.131
0.3127

0.292
0.797
0.046
0.3290

(1)

A informação da tela pode ser linearmente indicada pelos valores tristimulares de RGB na faixa de 0-1.
Os valores colorimetricos da informação da tela podem ser determinados baseados na referência de RGB primária e
na referência do branco.
Tabela 5: Sistema de colorimetria descrito em BT2020-1, são consistentes com os valores em ST 2036-1
Fonte: RECOMMENDATION ITU-R BT.2020-1, pág. 05; SMPTE, pág. 08
(2)

Coordenadas cromáticas (CIE, 1931)
Primárias
–
Vermelho (R)
–
Verde (G)
–
Azul (B)
Referência do branco (D65)

x

y

0.640
0.300
0.150
0.3127

0.330
0.600
0.060
0.3290

Tabela 6: Sistema de colorimetria HDTV
Fonte: RECOMMENDATION ITU-R BT.709-5, pág. 04

A gama de cores suportada pelo conjunto de cada cor primária e pelo branco de
referência de ambas as recomendações é ilustrada no diagrama da Figura 37 (página 125), que
mostra a gama de cores atual, em comparação com o novo conjunto de cores primárias
propostas por BT 2020-1 e ST 2036-1, projetando espaço de cor na CIE 1931.
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Figura 36: Diagrama de cromaticidade CIE 1931
Fonte: <http://www.arroweurope.com/uploads/pics/cie_06.jpg>

Na Figura 37 é possível verificar que a gama de cores em UHDTV abrange 75,8% do
espaço de cor projetado pela CIE 1931, além de ser distribuída de forma mais uniforme,
enquanto a gama de cores em HDTV abrange algo em torno de 35,9% de toda cor, a qual o olho
humano é capaz de visualizar. Isto resulta em uma experiência de visualização sem precedentes,
pois oferece aos telespectadores um sentido mais amplo da realidade, conforme afirma
Takayuki Yamashita, engenheiro sênior de pesquisa da NHK. “The Super Hi-Vision (SHV)
design target is to achieve a total immersive experience providing realistic visual and aural
sensations so that the audience feels they are present at the scene”112 (YAMASHITA et al.,
2012, s/p). A pós-alta-definição tem consolidado a tecnologia de visualização, permitindo
maior abrangência com o sistema visual humano e maior experiência em imersão.
É importante ressaltar que, para a NHK, há experiência em imersão quando o
telespectador percebe a imagem na tela assim como a percebe no mundo real, conforme explica

112

"O objetivo do projeto Super Hi-Vision (SHV) é conseguir uma experiência de imersão total, com sensações
visuais e auditivas realistas, para que o público se sinta presente na cena" (YAMASHITA, 2012, s / p).
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Yamashita: “NHK defines immersion as when the image on the screen is perceived as a realworld image”113 (YAMASHITA et al., 2012, s/p).

Figura 37: UHDTV suporta gama de cores xy e uv
Fonte: SMPTE, 2013, pág. 08

Como observado, a Norma ST 2036-1 e a Recomendação BT 2020 especificam um
espaço de cor expandido comum para os formatos pós-alta-definição. ST 2036-1 oferece a
opção de suportar o espaço de cor BT 709, em consideração ao legado do conteúdo do formato
HDTV. Desta forma, garantirá a compatibilidade com qualquer sistema de geração anterior,
sem interferir no espaço de cor pós-alta-definição. No entanto, futuramente, quando o conteúdo
de mídia for produzido e pós-produzido para sistemas pós-alta-definição, ele conterá o seu
espaço de cor, por isso é necessário ser compatível, permitindo a conversão de cores entre os
espaços de cores BT 2020-1 e BT 709, para cumprir com os fluxos de trabalho. Essa questão
ainda é debatida e pesquisada nos dias atuais, pois não há sistema de mapeamento de gama
automático capaz de fornecer conversões aceitáveis (SMPTE, 2013, pág. 10).
O mais avançado sistema pós-alta-definição, o 8K, pode empregar qualquer componente
de sinal codificado R'G'B', Y'C'BC'R ou Y'CC'BCC'RC, como detalhado na Tabela 7, e pode

“A NHK define imersão quando a imagem da tela é percebida como uma imagem do mundo real”
(YAMASHITA, 2012, s/p).
113
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ser exibido em 4:4:4, 4:2:2 ou 4:2:0. Tal formato mostra como a imagem pode ser processada:
o primeiro número mostra a taxa de componentes de luminância (intensidade de luz, brilho) e
os dois últimos mostram as proporções de amostragem de dois cromas (cores), mais
especificamente dos espectros vermelho e azul, respectivamente (a cor verde é definida a partir
desses dois valores). O sistema 4:4:4 se refere a uma situação em que nenhuma subamostragem
é feita, ou seja, cada componente de crominância tem o mesmo número de amostras com a
luminância, proporcionando a melhor qualidade de cor. O sistema 4:2:2 é um formato em que
o componente de crominância é reduzido pela metade em relação ao componente de luminância.
O sistema 4:2:0 proporciona a maior taxa de compressão, um dos componentes de crominância
é subamostrado e em outro não há nenhum componente de crominância, o que se torna possível
devido ao sistema visual ser mais sensível à luminância do que à cor, conforme explica Paulo
Roberto Elias, bioquímico em ciências médicas e professor aposentado da Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ).
A conversão da cor da imagem nativa 4:4:4 (integral) para 4:2:0 é um processo
chamado de subsampling. A prática em si é possível porque o olho humano é mais
sensível às variações de luminância do que às variações de cor. E o método de
codificação de cor por vídeo componente é, portanto, por definição, perceptivo por
natureza! (ELIAS, 2011, s/p)

Parâmetros
Formato do sinal

Valores
R'G'B'(1)
Luminância constante
Y’CC’BCC’RC (2)

Luminância não-constante
Y’C’BC’R (3)

0  E 
4.5E ,
E    0.45
E  (  1),   E 1
Função de tranferência nãolinear

Onde E é a voltagem normalizada pelo nível de referência do branco e
proporcional à intensidade de luz implícita que seria detectada com um canal
colorido com referência de câmera, R, G, B; E' é o sinal resultante não-linear.
α = 1.099 e β = 0.018 para sistema de 10-bit
α = 1.0993 e β = 0.0181 para sistema de 12-bit
(1)
R'G'B' pode ser usada por troca programável quando o programa de melhor qualidade for de importância
primária.
(2)
Iluminação constante Y'CC'BCC'RC pode ser usada quando a retenção mais apurada de informação de
iluminação é de importância primária ou quando há uma expectativa de eficiência de códigos aprimorados para
entrega (ver Relatório ITU-R BT.2246).
(3)
A iluminação não-constante Y'C'BC'R pode ser usada quando se usa as mesmas práticas operacionais daquelas
do ambiente SDTV e HDTV para importância primária através de uma cadeia de transmissão (ver Relatório ITUR BT.2246).
Tabela 7: Formato do sinal
Fonte: RECOMMENDATION ITU-R BT.2020, pág. 05
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Os valores mais altos nessa composição significam que menos informações serão
descartadas na composição da imagem digital, o que ocasiona a necessidade de maior espaço
de armazenamento e a ampliação de banda se torna imprescindível para transmitir essas
informações.
Cada componente pode ser mostrado em profundidade de bits, 10 bits (1.024 níveis por
cor) ou 12 bits (4.096 níveis por cor), fornecendo uma imagem com o máximo de 1.073.741.824
(um bilhão, setenta e três milhões, setecentos e quarenta um mil e oitocentos e vinte e quatro)
e 68.719.476.736 (sessenta e oito bilhões, setecentos e dezenove milhões, quatrocentos e setenta
e seis mil e setecentos e trinta e seis) cores diferentes, respectivamente (VANDENBERGHE,
2010, s/p). Isso demonstra uma significativa melhora em comparação com a geração HDTV,
havendo amostra com profundidade de 8 bits ou 10 bits (RECOMMENDATION ITU-R BT
709-5, pág. 22). Um sistema de profundidade de cor de 8 bits pode representar 16.777.216 (16
milhões, setecentos e setenta e sete mil e duzentos e dezesseis) cores diferentes. Pode-se
constatar na Tabela 8 as quantidades de cores suportadas para cada profundidade de bits, de
acordo com Vandenberghe.

A profundidade de bits por cor
Níveis por cor
Resolução de cores
8
256
16777216
10
1024
1073741824
12
4096
68719476736
Tabela 8: Profundidade de bits / níveis por cor / resolução de cores
Fonte: VANDENBERGHE, 2010, s/p.

É possível verificar o quanto a tecnologia evolui e permite melhor visualização de
imagens, proporcionando mais riqueza de detalhes. Porém, isso requer maior espaço de
armazenamento e maior largura de banda para transmissão; por esse mesmo motivo, torna-se
obrigatório considerar a importância do meio em que a imagem será exibida, antes da escolha
do formato da profundidade de bits: 8, 10 ou 12 bits. Se a imagem for usada na telecomunicação,
como atualmente a maioria dos televisores suporta apenas 8 bits, não haverá necessidade de
maior profundidade de bits, já que não conseguiriam reproduzir tanta resolução de cores. Outro
agravante neste exemplo seria a transmissão dessa imagem, pois exigiria uma estrutura maior
na transmissão. Se considerarmos, no entanto, que a imagem terá como fim a ciência (medicina,
astronomia etc.), quanto maior for a profundidade de bits, mais detalhes os cientistas detectarão,
pela exatidão das informações visualizadas.
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Embora a imagem em pós-alta-definição consiga suportar tamanha resolução e
crominância, o meio transmissivo ainda dificulta sua popularidade, haja vista demandar que um
meio eficaz e rápido para a emissão, seja por redes fotônicas, seja por radiodifusão.
O requisito para a imagem em pós-alta-definição é o formato de maior resolução quanto
à nitidez, conforme afirmação de Richard Huddy, cientista-chefe da Advanced Micro Devices
(AMD), empresa americana que fabrica circuitos integrados, principalmente processadores. “If
we get to a display resolution of about 8k horizontally and about 6k vertically then, for a player
with 20/20 vision, they will have something that is close to perfect for their visual system”114
(HUDDY apud BENSON, 2014, s/p).
Julian Benson, redator da revista PC Games, complementa:“Beyond that, the human eye
wouldn’t be able to perceive any more detail on their screen. There’ll be no great race to 16K
or 32K”115 (BENSON, 2014, s/p).
A atual imagem em pós-alta-definição (8K) pode ser considerada o limite de resolução
para o olho humano, pois, por mais que a ciência consiga ir além na quantidade de pixels, a
diferença seria imperceptível ao olho humano (PIXEL Race, 2014).

4.2 Acuidade visual

Os tamanhos de tela podem ser alterados. As distâncias de visualização podem ser
igualmente alteradas, bem como o número de pixels. Mas não se pode mudar a acuidade visual,
que é o grau de aptidão do olho para reconhecer detalhes, ou seja, a habilidade de perceber a
forma e o contorno dos objetos (ODEBRECHT, 2002, pág. 74). Essa capacidade é atributo dos
cones, que são células fotossensíveis, numa média de 140.000 por milímetro quadrado na retina,
responsáveis pelo reconhecimento das formas e cores. A acuidade visual é determinada pela
menor imagem percebida na retina do observador. Seu grau é dado pela relação entre o tamanho

“Se nós tivermos uma tela com resolução de cerca de 8K horizontalmente e cerca de 6K verticalmente, então,
para um espectador com visão 20/20, ele terá algo que é próximo da perfeição para seu sistema visual” (HUDDY
apud BENSON, 2014, s/p).
115
“Além disso, o olho humano não seria capaz de perceber nem mais um detalhe na sua tela. Não haverá nenhuma
grande corrida até 16K ou 32K” (BENSON, 2014, s/p).
114
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do menor objeto (optotipo)116 visualizado e a distância do observador. Um importante exame
optotipo realizado pelos oftalmologistas de todo o mundo para avaliar a acuidade visual de uma
pessoa é a escala optométrica de Snellen ou Tabela de Snellen, em homenagem ao
holandês Herman Snellen, médico oftalmologista que a desenvolveu no ano de 1862. A norma
de consenso para uma boa visão (100%), na Tabela de Snellen, é 20/20, que equivale a 20 pés
nos Estados Unidos (FRIEDLAENDER, 1991, pág. 12). No Brasil é 6/6 ou seis metros.

Figura 38: Tabela de Snellen
Fonte: <http://www.ioaoftalmologia.com.br/hd/editor/images/snellen.jpg>

Na Figura 38, vê-se um dos exemplos da Tabela de Snellen, usada pelos médicos
oftalmologistas para averiguar o grau de visão das pessoas, e na Tabela 9 tem-se o percentual
correspondente a cada linha para acuidade visual. O Instituto de Oftalmologia Aplicada (IOA)
explica o significado de cada linha para o diagnóstico da visão.

116

Painel com letras impressas de vários tamanhos que os oftalmologistas empregam para avaliar o grau de agudeza
da vista. Optos (visível)+typos (molde, tipo).
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A letra maior acima e ao centro corresponde a uma visão de 20/200. Uma pessoa que
não consegue enxergá-la, mesmo com o melhor óculos possível, é considerada
“legalmente cega”. As letras T e B laterais correspondem a 20/100. A segunda linha
é considerada 20/50. Uma pessoa com a melhor visão entre 20/50 e 20/100 é
considerada legalmente incapacitada para exercer atividades que exijam leitura muito
prolongada e trabalho com números. A terceira linha é considerada 20/40. É a “linha
de reprovação” do exame de vista para tirar ou renovar carteira de motorista. As três
últimas linhas correspondem a 20/30, 20/20 e 20/10. (IOA OFTALMOLOGIA, 2014,
s/p)

Tabela 9: Tabela de Snellen e acuidade visual
Fonte: <http://www.ioaoftalmologia.com.br/hd/editor/images/linha_acuidade.jpg>

A visão 20/20 (pés – EUA) ou 6/6 (metros – Brasil) significa que o observador deve
distinguir letras a seis metros de distância. Os gráficos em questão são dimensionados para
ocupar uma pequena fração de um grau de ângulo de visão. Um grau é igual a sessenta
subdivisões, que são chamadas de minutos de arco. As letras são cinco minutos de arco de altura
(Figura 39), o que significa que 12 letras empilhadas uma em cima da outra ocupam apenas um
grau de ângulo de visão. Para as pessoas com visão 6/6, o menor detalhe observável é um minuto
de arco, conforme se constata em Michael Kalloniatis e Charles Luu.

Snellen letters are constructed so that the size of the critical detail (stroke width and
gap width) subtends 1/5th of the overall height. To specify a person’s visual acuity in
terms of Snellen notation, a determination is made of the smallest line of letters of the
chart that he/she can correctly identify117. (KALLONIATIS; LUU, 2007, s/p)

117

Cartas de Snellen são construídas de modo que o tamanho dos detalhes críticos (tamanho de acesso e tamanho
da lacuna) subtenda 1/5 da altura total. Para especificar a acuidade visual de uma pessoa, em termos da notação
Snellen, é feita uma determinação da menor linha de letras da tabela que ela pode identificar corretamente.
(KALLONIATIS; LUU de 2007, s / p)
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Um único grau de ângulo de
visão é igual a 60 subdivisões
chamadas de minutos de arco.
Visto a uma distância de 6m,
a letra E no gráfico de Snellen
engloba cinco minutos de
arco. Cada ponto do gráfico
(preenchido ou não) é um
minuto de arco.
Figura 39: As letras correspondem a cinco minutos de arco
Fonte:
<http://u.jimdo.com/www34/o/s25a864324054b0e4/img/ieaa96809cb698a1e/1342606652/std/image.jpg>

A correlação da acuidade visual com a visualização digital indica que os seres humanos
podem discernir 60 pixels por grau, o que corresponde a uma referência de 30 ciclos
escuro/claro por grau ou 30 pares de linhas por grau. Tal referência, diga-se, é usada há décadas
por profissionais da imagem (ROBIN; POULIN, 1998, pág. 03-04).
Hans Kiening toma o caminho inverso e indica uma referência que corresponde ao
detalhe que os seres humanos podem “claramente” ver: 1,03 minutos de arco (KIENING, 2008,
pág. 20-22), usando a regra de três simples, corresponderá a 58 pixels por grau e referência de
29 ciclos por grau. Diante do exposto, pode-se assumir uma relação linear entre o tamanho do
detalhe e a distância; 0,3 mm para 1m de distância ou 3 mm para 10 m de distância. Já Mark
Schubin propõe uma referência menor: 44 pixels por grau, que diz ser o nível de detalhe que os
humanos podem “confiavelmente” ver (SCHUBIN, 2004b, s/p).
Pesquisadores da NHK argumentam que essa referência é muito conservadora e têm
relatado que os telespectadores podem distinguir algo em torno de 156 e 78 ciclos por grau.
Isso equivale a 312 e 156 pixels por grau, respectivamente, e implicaria acuidade muito maior
do que 20/20 de visão (SCHUBIN, 2008, pág. 42). Certamente algumas pessoas têm mais do
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que a visão normal, por exemplo, 20/10. O aumento do número de pixels por grau, na imagem
em pós-alta-definição, torna possível a visualização de detalhes que em outro formato não seria,
ainda que à mesma distância.

4.3 Distância de visualização

A acuidade visual exata do olho humano é 20/20, fato científico estabelecido com base
na fisiologia humana, de acordo com a Tabela 10, de Lancaster-Abraham, pelo método objetivo
(ALVES apud ARAVENA,1996, pág. 55), que mostra a acuidade visual progredindo até
alcançar sua fase adulta, a partir dos 5 anos de idade. Os engenheiros que lidam com imagens
perceberam que a distância da tela afeta nossa capacidade de visualizar detalhes. Isso pode ser
expresso como uma função da altura da tela, também conhecida como altura da imagem
(Picture Heights – PH).

Idade
6 meses
1 ano
2 anos
3 anos
5 anos

Visão
20/200
20/200
20/100
20/50
20/20

Tabela 10: Relação idade-acuidade visual
Fonte: ALVES apud ARAVENA,1996, pág. 55

A percepção humana de detalhes depende não só de pequenas características na tela,
mas também da distância a partir da qual se observa essas características.
No início da década de 1920, precisamente no ano de 1923, o engenheiro russo Vladimir
Zworykin (1839-1982) e o engenheiro americano Philo Taylor Farnsworth (1906-1971)
registraram a patente do tubo iconoscópico para câmaras de televisão, o que tornou possível a
televisão eletrônica – nesta época a televisão possuía 30 linhas de definição (FREITAS, 2012,
s/p). Em 1927, eles foram os primeiros engenheiros a transmitirem uma imagem de televisão
composta por 60 linhas horizontais. A imagem transmitida foi de uma cédula de dólar (BELLIS,
2015, s/p).
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Tamanha quantidade de linhas nos leva a considerar o conceito de McLuhan, citado por
Solange Wajnman e Cristina Jardim, em que a TV “definiu suas imagens como um borrão
formado por um fluxo de raios catódicos que bombardeavam o espectador com uma explosão
de estímulos sensoriais” (WAJNMAN; JARDIM, 2007, pág. 61). Para Marshall McLuhan, o
aparecimento da televisão propiciou a concepção e superação das percepções humanas, os
meios tecnológicos alargaram as percepções sensoriais do homem moderno.
Quando o sistema de televisão de tubo de raios catódicos (Cathode Ray Tube - CRT)
foi lançado, em 11 de maio de 1928, em Nova Iorque (EUA), os engenheiros Philo Taylor
Farnsworth (1906-1971) e o escocês John Logie Baird (1888-1946) conjeturaram a que
distância os telespectadores deveriam se sentar para que as linhas de varredura individuais que
formam a imagem se misturassem em um todo visualmente perfeito. Nos dias anteriores aos
pixels, esses engenheiros figuraram em 60 linhas de varredura, horizontais, por grau. A partir
disso, calcularam uma distância de visualização padrão de 7,15 PH, ou seja, o telespectador
deveria se sentar a uma distância de 7,15 em relação à altura da imagem da tela. O tamanho da
tela, que corresponde à distância de 7,15 PH, é de 28 polegadas diagonal. Isso corresponde mais
ou menos aos maiores tamanhos de TV CRT na época em que o padrão foi definido.
Estudos realizados individualmente por Bernard Lechner, engenheiro eletrônico e exvice-presidente da RCA, nos EUA, e por Richard Jackson, nos Laboratórios Philips, na
Inglaterra, determinaram que a distância de visualização ideal para HDTV seria cerca de três
metros (SCHUBIN, 2004a, s/p).
Desde a década de 1940, quase tudo nos cinemas foi transformado, incluindo design de
ambiente. Nesse período, a Sociedade de Engenheiros Cinematográficos, Society of Motion
Picture Engineers (SMPE), fez uma recomendação chamando-a de regra 2-6 (LEVY, 2012,
pág.430). A referida regra propôs que salas de cinema fossem projetadas com os primeiros
assentos a uma distância que equivalesse a duas vezes a altura da tela e que os últimos assentos
ficassem a uma distância equivalente a seis vezes a altura da tela, ou seja, a uma distância
mínima de visualização de 2,67 PH.
A partir da década de 1990, os projetos das salas foram se modificando
progressivamente e as lentes de projeção de grande-angular permitiram que os assentos
pudessem progressivamente chegar mais próximo da tela (ALLEN, 1999, pág. 284-289). Em
1994, distâncias que haviam sido consideradas “o mínimo”, agora estavam perto “do máximo”.
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A Society of Motion Picture Engineers (SMPE), cujo nome fora alterado para Society of Motion
Picture and Television Engineers (SMPTE) em 1950, com o intuito de abarcar a indústria de
televisão emergente, emitiu a Diretiva de Engenharia EG 18-1994, recomendação de que a tela
subtendesse um ângulo horizontal mínimo de 30 graus para os telespectadores na parte de trás
da sala, o que correspondia a uma distância de 3,45 PH (usando as proporções de imagem de
1.85:1). A Diretiva EG 18-1994 provou ser o melhor método na era das salas inclinadas, mas
em 2003 foi considerada imprópria para os novos tempos, quando as salas de cinema passaram
a colocar os assentos a uma distância ainda mais próxima da tela. Na parte de trás, cerca de 3
PH, enquanto os assentos mais próximos estão a menos de 1 PH de distância, conforme se vê
na Figura 40. Em vermelho estão marcadas as distâncias de visualização a partir do PH.

Figura 40: Elevação arquitetônica de uma sala de cinema
Fonte: STUMP, 2014, pág. 121

Quando a NHK iniciou as pesquisas sobre a televisão de alta-definição, em 1964, tinha
como objetivo igualar o desempenho da TV ao das salas de cinema. A empreitada exigiu o
aumento da resolução, o suficiente para criar a ilusão de uma imagem mais próxima da
realidade, em cerca de 3 PH (HOFFNER, 2005, s/p). O número real é 3,16 PH.
A maior aproximação do espectador da TV surgiu pelo fato de os japoneses se sentarem
mais próximos dos aparelhos do que os ocidentais, devido aos tamanhos de suas salas de estar,
uma teoria demonstrada por Schubin, “was based largely on the size of living rooms and their
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furniture. In Japan, viewers sat closer to their TVs, thus needing HDTV118” (SCHUBIN, 2010,
s/p), necessitando dessa forma aumentar a resolução para garantir melhor definição da imagem.
Devido à qualidade de imagem alcançada pelo formato HD da NHK, as primeiras
imagens do espaço em alta-definição foram registradas no ano de 1998, quando a nave espacial
Shuttle foi lançada (Figura 41).

Figura 41: Imagem registrada a partir do espaço em HD
Fonte: <http://revistahometheater.uol.com.br/hotsites/japaohightech/images/space_hdtv.jpg>

A grande conquista na revolução da imagem HD foi a eliminação de artefatos inerentes
à radiodifusão analógica, proporcionando imagens com alto grau de detalhamento e definição
em formatos maiores. Se com a imagem HD ocorreu uma evolução impressionante em termos
de definição e ampliação de imagens, com a pós-alta-definição a conquista se tornou
proeminente, em face da oferta de mais definição e maior possibilidade de ampliação sem perda
de qualidade. Algo inimaginável com as imagens analógicas, uma mudança que concorre
também para o aumento do consumo dessas imagens na área científica, que alcançaram alto
grau de fidedignidade.
O primeiro formato pós-alta-definição aconteceu com o 2K, que acomoda
proporcionalmente uma imagem com 1998 pixels horizontais por 1080 pixels verticais.
Formatos de tela com diferentes proporções requerem diferentes acomodações (KIENING,

“Foi baseado amplamente no tamanho de suas salas de estar e sua mobília. No Japão, os telespectadores
sentavam mais perto de suas TVs, portanto necessitando do HDTV” (SCHUBIN, 2010, s/p).
118

136
2008, pág. 22-23). Os 1080 pixels na resolução 2K estão cinquenta por cento aquém dos 2160
pixels necessários para a criação de uma imagem mais próxima da realidade.
Alguns formatos e resoluções com as recomendações DCI:
Resolução 2K – 1.85:1 = 1998 x 1080 (24 fps e 48 fps)
Resolução 2K – 2.39:1 = 2048 x 858 (24 fps e 48 fps)119
Resolução 2K – 1.89:1 = 2048 x 1080 (24 fps e 48 fps)
Resolução 4K – 1.85:1 = 3996 x 2160 (24 fps)
Resolução 4K – 2.39:1 = 4096 x 1716 (24 fps)
Resolução 4K – 1.89:1 = 4096 x 2160 (24 fps)

Naturalmente, essa diferença no 2K varia de acordo com a distância de visualização.
Sentar-se mais próximo fará com que o deficit se agrave. Sentar-se mais distante diminuirá o
deficit, eventualmente, para zero. A carência também está ligada à referência para a acuidade
visual. Usando a referência de 60 pixels por grau, proposto por ROBIN e POULIN (1998), o
que corresponde a reconhecer a letra “E” no gráfico Snellen a 20/20, a projeção 2K só pode
fornecer a metade dos necessários 2160 pixels (KIENING, 2008, pág. 22).
O aumento de pixels melhora a experiência de visualização dos frequentadores de
cinema, enquanto poucos pixels tendem a ocasionar determinadas falhas, que podem ser vistas.
O deficit em HD pode criar um problema para os frequentadores nos cinemas atuais. Na
prática, mesmo a distância, os inconvenientes da apresentação em HD serão visíveis. As
limitações podem incluir a visibilidade de pixels individuais e, consequentemente, minar a
ilusão de realidade. O efeito jaggies ou aliasing120 pode adicionar textura indesejada para as
linhas diagonais na imagem, conforme a visão exagerada da Figura 42. Já os espaços entre
pixels podem colocar uma malha fina de linhas pretas em toda a imagem, como se ela estivesse

119

Formato não indicado para projeção em 2K, pois o aspecto 2.39:1 fica só com 858 linhas de resolução, o que
faz perder foco nos planos mais abertos. No sistema de projeção DCI não há lentes anamórficas. Existe uma
ampliação da imagem digital para que ela tome toda a lateral da tela no cinema. Perde-se no número de linhas com
esse processo de ampliação digital da imagem. Para o aspecto 2.39, a melhor projeção só ocorre com o 4K.
120
O efeito jaggies ou aliasing é o excesso de contraste entre pixels vizinhos de uma imagem; o mesmo que
serrilhado; que se tornam visíveis quando se aproximam suficientemente de uma projeção digital.
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sendo visualizada através de uma screen door. E se um projecionista colocar deliberadamente
um projetor HD fora de foco, na tentativa de esconder esses elementos, a imagem perderá ainda
mais detalhes. Destarte, os benefícios da projeção em 4K serão bem mais visíveis por conter
mais pixels.

Figura 42: Efeito jaggies ou aliasing
Fonte: <http://cdn.howtogeek.com/wp-content/uploads/2011/09/anti-aliasing.png>

O exemplo é apenas uma aproximação grosseira do que pode acontecer em um uma sala
escura de cinema.
Em 2011, alguns pesquisadores sugeriam que o 4K só fazia sentido para as grandes telas
de cinema, a exemplo de Cícero Silva, da UNIFESP.
Já fizemos o teste e a televisão 4K não perde em nada para uma 2k. Agora, em uma
tela de 18 x 8m de altura as coisas ficam muito diferentes. Os brilhos, a profundidade,
os detalhes e a intensidade das cores no 4K ficam muito mais realçadas do que nas
outras definições. (SILVA, 2011, s/p).

Até há cinco anos, o 4K só fazia sentido ali, por permitir e exigir telas grandes. Os
aparelhos domésticos de televisão não necessitavam de tamanha resolução, uma vez que não
seria notada diferença nas imagens entre os formatos 4K, 2K ou Full HD.
Ao relembrar a boa visão 6/6, pela Tabela de Snellen, pode-se apreciar a função da
distância, considerando o material impresso, como a impressão desta página. A maioria dos

138
leitores terá pouca dificuldade para identificar as letras individuais de um texto a uma distância
de 0,6 metro. A 6 metros, a maioria dessas pessoas só conseguiria distinguir os títulos maiores.
A 60 metros, as mesmas pessoas só poderiam ver que se trata de uma folha de papel e a 600
metros, não veriam nem mesmo essa folha de papel impressa.
O exemplo sugere que, para algumas distâncias de visualização suficientemente
grandes, a TV de alta-definição não parece mais definida do que a Standard-Definition
Television (SDTV), com 640 x 480 ou 704 x 480 pixels. A outra distância, de visualização
suficientemente maior, a projeção de cinema digital em pós-alta-definição não aparecerá mais
nítida do que em HD. Mas há um outro lado. Para o público que se senta perto o suficiente da
tela, a projeção HD terá limitações visíveis e ganhos para a projeção 4K.
Na figura 43, vê-se que, com o aumento da qualidade da imagem projetada, o observador
tende a se aproximar da tela, sem perda da qualidade visual. O tipo de tela é insignificante, seja
ela de cinema ou de televisão. Importa, sim, a distância segura a que o observador pode se
posicionar, sem que visualize os pixels gerados na imagem digital ou os grânulos na imagem
em película. Como se trata de imagem em pós-alta-definição, haverá abordagem acerca dos
pixels, elementos estruturantes da imagem digital em questão.

Figura 43: Distância de visualização medido em PH
Fonte: <http://www.personal-view.com/talks/uploads/FileUpload/be/62256b2c532ebc1e2b20154acf85ae.png>
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As três primeiras ilustrações, de cima para baixo, resumem a distância de visualização
mínima, projetada em vários formatos e medida em Picture Heights. A última imagem
demonstra a futura prática dos assentos das salas de cinema, o que coloca o espectador bem
próximo da tela com pós-alta-definição.
Ao considerar a medida de uma grande tela de cinema, cujo tamanho seja de 25 metros
de largura por 13,5 metros de altura (Figura 44), o espectador deverá se sentar conforme a
resolução da imagem projetada, para conseguir ter boa percepção dos detalhes, na visão 20/20,
conforma a Tabela 11.

Figura 44: Limite de resolução para grandes telas
Fonte: KIENING, 2008, pág. 21

A Figura 44 resume a distância de visualização mínima projetada em várias resoluções,
medida em Picture Heights. Demonstra ainda o benefício alcançado para os frequentadores de
salas de cinema, colocando-o bem próximo da tela. A tabela 11 compara os benefícios das
imagens em pós-alta-definição com as imagens em alta-definição e CRT, trazendo o público
cada vez mais para perto da tela. Imagine essa mesma sala de cinema projetando um filme em
HD. Para ter boa visualização, o espectador deveria se sentar a 40,5 metros da tela, o que
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exigiria uma enorme estrutura física e um vultoso custo financeiro em investimento e/ou
construção. Os espectadores que se sentassem abaixo dos 40,5 metros não teriam a mesma visão
privilegiada, pois a imagem ficaria cada vez mais pixelada, à medida que se aproximassem da
tela.

Resolução de Imagem

Picture Heights

Ver em (em metros)

8K

0,86

12,5

4K

1,5

20

3K

2,5

34

HD

3,0

40,5

CRT

7

não se aplica

Tabela 11: Resolução de imagem x Picture Height x Distância de visualição
Fonte: Próprio autor, 2015

A questão da distância de visualização não diz respeito apenas ao cinema, mas também
à televisão. A regra aplicada sobre a distância ideal para o televisor, no tempo das telas CRT de
baixa definição, ficou para trás. Mudou o tempo, a resolução e a distância. E com a modificação
da resolução, torna-se imprescindível acertar os parâmetros que indicam a distância ideal.
De acordo com a Figura 45, consideremos uma televisão de 55 polegadas. Caso ela
tivesse uma resolução de 480p (baixa definição), a distância de visualização ideal seria de cerca
de seis metros. Mas se a mesma televisão tivesse resolução Full HD 1080p, a distância ideal
reduziria para 2,2 metros. Subindo a resolução para 4K UHD, a distância cairia para um metro,
a fim de se tirar proveito de toda sua definição.
Na verdade, se alguém se sentar a uma distância superior a 3,3 metros de uma televisão
4K UHD de 55polegadas, não irá tirar proveito de nada mais do que uma resolução HD 720p;
e se for a mais de seis metros, será o equivalente a uma televisão de baixa definição.
Como se verifica, quanto menor for a resolução, mais distante da tela o observador
deverá se posicionar; e quanto maior for a resolução, mais próximo à tela ele poderá se
posicionar. Estamos falando de um ganho sem precedentes para a visualização científica, pois
nem sempre o pesquisador dispõe de um espaço suficientemente grande para se posicionar
longe da tela, a fim de estudar através das imagens. O aumento do número de pixels na imagem
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de pós-alta-definição possibilita, portanto, que esse tipo análise seja feito com maior precisão e
fidedignidade do que antes.

Figura 45: Distância de visão ideal pelo tamanho da televisão e a resolução
Fonte: <http://www.rtings.com/images/optimal-viewing-distance-television-graph-size.png>

Como pode ser visto, a distância de visualização e a sua relação com o tamanho da tela
têm influência decisiva sobre a qualidade da imagem percebida. A curtas distâncias, grandes
problemas de pixelização podem ocorrer, enquanto a grandes distâncias uma pequena perda de
detalhe é enfatizada na imagem.
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4.4 Ângulo visual

O ângulo visual é um indicativo eficaz, que conduz ajuizamentos de tamanho através do
espaço visual que um objeto ocupa, em decorrência da distância deste ao olho do observador.
O tamanho do objeto observado e sua distância em relação ao observador definem o tamanho
da imagem que se formará na retina.
A Figura 46 mostra um exemplo simples, relacionado ao tamanho de objetos distintos
situados em distâncias díspares. Apesar de O Hipódromo da Gávea ou Jockey Club Brasileiro121
ser bem maior que o Cristo Redentor122, este parece maior do que o primeiro porque se encontra
mais próximo da imagem fotográfica. A ocorrência pode ser abrangida usando-se o ângulo de
visão.

Figura 46: Cristo Redentor e Jockey Club Brasileiro - RJ
Fonte: © Cristina Lacerda/WWF-Brasil

121

O Hipódromo Brasileiro, Hipódromo da Gávea ou ainda Jockey Club Brasileiro, é o maior local de corridas de
cavalos do Brasil. Sua área é de 640 mil metros quadrados. A pista de grama tem 2200 metros e a pista de areia
tem 2040 metros de extensão. (JOCKEY CLUB BRASILEIRO, 2015, s/p).
122
O Cristo Redentor possui 38 metros de altura, dos quais oito são de pedestal. (PREFEITURA DO RIO DE
JANEIRO, 2010, s/p).
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Ângulo de visão consiste no ângulo entre duas retas, como se saíssem da vista do
observador, atingindo os limites (inferior e superior) dos objetos, conforme exemplo na Figura
47.

Figura 47: Ângulo e distância de visão
Fonte: <http://qph.is.quoracdn.net/main-qimg-42a4650dc02d58aa2f60483b2a1484f9?convert_to_webp=true>

O ângulo de visão θ está conexo com o tamanho da imagem na retina. A Figura 47
exemplifica como o olho vê uma imagem, demonstrando sua projeção sobre a retina. A
dimensão da imagem na retina é proporcional ao ângulo de visão θ e opostamente proporcional
à distância do objeto.
Quanto mais próximo do objeto estiver o observador, maior será o ângulo de visão θ em
relação à imagem formada na retina, ao contrário do que acontece quando o observador está
longe do objeto observado. Na Figura 47, a árvore vermelha está mais distante, então, o ângulo,
θr é menor do que o da árvore verde, θg, e isso faz a imagem da árvore vermelha parecer menor
do que a da árvore verde. Em síntese, objetos mais próximos parecem ser maiores e objetos
mais distantes, menores, como no caso das duas árvores da figura, que têm o mesmo tamanho,
mas são percebidas como se tivessem diferentes dimensões porque os ângulos de visão são
diferentes.
As propriedades do SHV são projetadas para oferecer ao público a melhor experiência
de visualização, com a resolução de tela considerada excelente. O olho humano tem um campo
visual de 180 graus horizontal e o UHDTV está aquém desse número, como mostra a Tabela
12. A intenção, contudo, não é criar uma visão circundante como a tecnologia de realidade
virtual, mas, sim, fornecer maior campo de visão, para que mais pessoas possam compartilhar
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a mesma experiência. Assim, constata-se que o SHV, mesmo estando aquém do campo visual
humano, aproxima-se mais do que as outras resoluções.

Barra
na Fig.
1

(1)

Sistema de
imagem
(h × v)

A

720  485

B
C

640  480
720  576

D
E

1 024  768
1 280  720

F
G

1 400  1 050
1 920  1 080

H

3 840  2 160

I

7 680  4 320

Referência

Rec. ITU-R
BT.601
VGA
Rec. ITU-R
BT.601
XGA
Rec. ITU-R
BT.1543
SXGA+
Rec. ITU-R
BT.709
Rec. ITU-R
BT.1769
Rec. ITU-R
BT.1769

Proporção
da tela
(a: b)

Relação
de
aspectos
de Pixel
(r)

Ângulo de
visão
horizontal
ideal ((1)

Distância
ideal de
visualização
(d) (1)

4:3

0.89

11°

7H

Tamanho
mínimo da tela
(mm)
na distância de
visualização
confortável
mais próxima
(m  n) (2)
48 × 36

4:3
4:3

1
1.07

11°
13°

7H
6H

48 × 36
56 × 42

4:3
16:9

1
1

17°
21°

4.5 H
4.8 H

74 × 56
93 × 52

4:3
16:9

1
1

23°
31°

3.3 H
3.2 H

101 × 76
139 × 78

16:9

1

58°

1.6 H

278 × 156

16:9

1

96°

0.8 H

556 × 313

A distância ideal de visualização (d) e o ângulo de visão horizontal (são derivados conforme descritos no Apêndice

1.
(2)

Presume-se que a capacidade de resolução da tela é adequada para exibir o sistema de imagem relevante. O tamanho
mínimo da tela m  n mm na distância confortável mais próxima 250 mm é derivada como descrito no Apêndice 1.
Tabela 12: Ângulo de visão horizontal ideal, distância ideal de visualização e tamanho mínimo de tela.
Fonte: RECOMMENDATION ITU-R BT.1845-1, pág. 03

Qualquer distância de visualização também nos permite calcular o ângulo de visão. Na
Figura 40 (página 134), a primeira fileira é de aproximadamente 1 PH, enquanto a última é de
aproximadamente 3 PH. Os assentos onde os expectadores poderiam ter uma melhor
visualização são de aproximadamente 1,5 PH da tela. A essa distância, o ângulo de visão
vertical é de 36°.
Pode-se multiplicar esse ângulo de visão vertical pelo número de pixels por grau, para
determinar o número de pixels verticais necessários à produção de uma imagem visivelmente
perfeita para um espectador com uma boa visão 20/20. A referência de 44 pixels por grau,
proposta por Schubin (2004a, s/p), multiplicados por 36º verticais, é igual a 1584 pixels
verticais, bem abaixo da quantidade de pixels exigida pela imagem 4K. Porém, se
considerarmos a referência de 60 pixels, proposta por Robin e Poulin (1998, pág. 03-04), será
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atingida a quantidade exata do número de pixels suportados pelo 4K, de 2160 pixels verticais
ou 2160 linhas.
A resolução tem uma relação entre a distância e o ângulo de visão. O HDTV 2K tem 3
PH, ou seja, três vezes a altura da tela, com ângulo de visão de 30º. O 4K permite o aumento
do ângulo de visão para 60º e uma distância de 1,5 PH. O 8K dobra as medidas e os megapixels
em relação ao 4K, por isso, reduz à metade a distância de visualização, chegando a 0,75 PH e
ângulo de visão de 100º, conforme se vê na Figura 48, elaborada por Yukata Tanaka, dos
laboratórios de pesquisa avançada de imagem da Sharp Corporation.

Figura 48: Resolução x Distância de visualização x Ângulo de visão
Fonte: <http://images.slideplayer.us/4/1431480/slides/slide_5.jpg>

As vantagens das imagens pós-alta-definição são o oferecimento de menor distância
(0,75 PH) e maior ângulo de visualização 100º. A forma correta de visualizar imagens em telas
com menos resolução é se posicionando mais distante em relação à sua altura (PH), conforme
a Figura 48 demonstra. À medida que aumenta a resolução de pixels, o mesmo acontece com o
ângulo de visão recomendado.
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A mesma figura mostra ainda o que há de diferente para o espectador, o que muda na
experiência visual, considerando uma visão normal, 20/20. O fato de haver mais pixels dentro
de um mesmo espaço de tela denota pixels menores. Comparando com o formato HD, por
exemplo, para cada espaço ocupado por cada pixel, há 4 pixels ocupando o mesmo espaço no
formato 4K (Figura 49) e 16 pixels para o mesmo espaço no formato 8K. O fato de haver mais
pixels implica mais resolução, podendo preencher uma tela muito maior, além de o espectador
poder ficar bem mais próximo da tela. O problema de uma tela grande é que se não houver
pixels suficientes para preenchê-la, ela produzirá uma imagem esteticamente desagradável,
formando uma imagem pixelada, principalmente em cenas de movimento, que os torna muito
visíveis. “Há uma tendência nítida de aumento das telas. À medida que vão aumentando, mais
pontos de imagem são necessários para que ela seja boa. Por isso o desenvolvimento dessa
tecnologia”, diz Nakonechnyj apud Brasil, 2013, s/p.

Figura 49: 4x
Fonte: <http://images.xcite.com/richcontent/4K_Resolution-189380.jpg>

A relação dos pontos (pixels) com a distância de visualização motivou alguns produtores de
imagem, que entenderam o relacionamento entre o espaço dos pontos, a percepção da distância
e da coloração. Quando se tratar de telas de menor resolução, o observador deve se posicionar
mais afastado. À medida que as telas ganham mais pixels, mais o observador pode se aproximar,
pois os pontos que originam as imagens se tornaram menos perceptíveis.
A distância de visualização se refere àquela que a pessoa deve se sentar em relação à
tela, de modo a maximizar sua experiência. Ao se sentar próximo demais da tela ou abaixo da
distância recomendada, a grade de pixels começa a ficar visível, ao passo que longe demais ou
acima da distância recomendada, a qualidade da imagem fica comprometida. Tal como indicado
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na Tabela 12, com o aumento da resolução da imagem, a distância de visualização diminui e é
diretamente correlacionada à altura da imagem (PH). Isto significa que ao fornecer a mesma
contagem de pixels e o aumento do tamanho da tela, uma vez que a densidade de pixels (dpi) é
a mesma, para alcançar o campo de visão horizontal desejado, a distância de visualização
precisará aumentar também.
A ITU-R explica que a distância típica da tela da televisão em uma sala de estar é de 2,1
metros e que se manteve praticamente a mesma ao longo das gerações de televisão. “The TV
screen is watched from a position perhaps 7 feet (2.1 m) away. This viewing distance did not
change when television transitioned from black and white to colour, or from SDTV to
HDTV123” (ITU-R BT.2246-3, pág. 06). Pode-se aumentar o tamanho da televisão para
conseguir a distância de visualização ideal em relação ao tamanho de tela (diagonal)
recomendado, de acordo com ITU-R BT.2246-3, pág. 06, como demonstrado na Tabela 13.

Formato de
imagem
(h x v)

3840x2160
7680x4320

Tamanho de Tela Distância de
diagonal
visualização
recomendada
ideal
(ITU-R BT.2246-3,
pág. 06)
2,5 metros
1,9 metros
(100 polegadas)
5 metros
1,88 metros
(200 polegadas)

Tamanho da
tela vertical
recomendado

1,27 metros

Tamanho da tela
vertical com uma
distância de
visualização de 2,1
metros
1,4 metros

2,5 metros

3 metros

Tabela 13: Tamanho de tela recomendada, contrastando com uma distância de visualização normal
Fonte: Próprio autor, 2015.

A UHDTV1 aumenta o tamanho da tela em uma proporção pequena, em comparação
ao tamanho recomendado, no entanto, isso significa que a altura da tela cobriria grande parte
da parede da sala de estar, o que poderia ser considerado melhor condição de visualização. O
mesmo não se pode concluir da UHDTV2. O tamanho recomendado já é significativamente
maior, em comparação com a altura típica de uma sala de estar. A necessidade de cumprir a
recomendação de distância média de visualização, de 2,1 metros, demandaria a existência de

“A tela da TV é vista de uma posição aproximada de 7 pés (2,1 m) de distância. Essa distância de visão não
mudou quando a televisão foi de preto e branco para colorido, ou de SDTV para HDTV” (ITU-R BT.2246-3, pág.
06)
123
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televisores com dimensões ainda maiores, em comparação com as grandes telas que já são
utilizados para HDTV, e isso levaria a dimensões inadequadas para salas de estar comuns. No
entanto, em vez disso, o sistema UHDTV2 pode encontrar aplicações para apresentações em
cinemas, auditórios, parques temáticos e outros locais mais amplos.
Ao considerar a distância de visualização, considera-se a resolução angular124. Essa
resolução nos dá a relação de pixel por ângulo visual, o que implica um pixel por medida de
arco-minuto125. De acordo com a Recomendação ITU-R 1127 (1994), a relação da distância do
observador para a imagem, em que a qualidade da imagem de cada sistema sempre recai na
faixa de alcance para uma perfeita avaliação, cujos pixels não podem ser distinguidos, e obtendo
melhor qualidade, é o objetivo para se calcular a distância de visualização. A relação da
distância para a altura da imagem é uma expressão alternativa do ângulo de visão (Field of
View – FOV). A expressão é descrita na Equação 1, como sendo:

Equação 1: Distância de visualização e ângulo de visão
Fonte: RECOMMENDATION ITU-R BT.1845-1, pág. 06.

Na expressão acima, θ é o FOV exibido em ângulos, r é a relação de aspecto e n
representa a relação entre a distância de visualização, d, e a altura da imagem, b. Esta fórmula
foi extraída da Recomendação ITU-R BT.1845-1.
A Recomendação ITU-R BT.1845-1 define a distância de visualização ideal como
aquela em que a contagem de pixels por ângulo de um minuto é uma delas. E lista as distâncias
de visualizações ideais em relação à altura da tela e ao campo de visão ideal para diversos
sistemas de imagem que possuem diferentes quantidades de pixels, como mostrado na Tabela
12 (página 144). A Recomendação sugere ainda que a qualidade da imagem de um sistema que
tem condição de visualização cuja resolução angular é um pixel por um arco-minuto está
adequada a uma perfeita avaliação.

124
125

Resolução angular descreve a capacidade de o olho distinguir pequenos detalhes em um objeto visual.
Em um sistema de acuidade visual, uma visão 20/20 é igual a um arco-minuto.
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Como demonstrado na Tabela 12 (página 144), a Recomendação de visualização para a
pós-alta-definição é um campo horizontal de 96 graus de visão. Comparando ao olho humano
(FOV de 180 graus), a pós-alta-definição deve ocupar 53% do campo de visão, bem superior
aos 18% da definição HDTV de 1080 pixels.
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5. VISUALIZAÇÃO CIENTÍFICA

Para Lev Manovich – russo radicado nos EUA, professor no Centro de Pós-Graduação
da Universidade da Cidade de Nova York (City University of New York – CUNY) e
pesquisador nas áreas de mídias digitais e estudos do software no CALIT2 – a visualização
científica se refere à exploração de dados informacionais numéricos (MANOVICH, 2011,
pág. 147), de modo a permitir a compreensão e o discernimento do que é exibido na tela e
observado pelo pesquisador. O pesquisador americano e um dos pioneiros na interação
homem-computador, Stuart K. Card, esclarece que “o propósito da visualização é a percepção
[insight]” (CARD apud BRANCO, 2003, pág. 06), dessa maneira Vinícius Branco elenca que
os principais objetivos dessa percepção são: “a descoberta, a tomada de decisões e o
entendimento” (BRANCO, 2003, pág. 06).
O objetivo da visualização científica é promover um nível mais profundo de
compreensão dos dados sob investigação e propiciar uma nova visão sobre os processos
subjacentes. Conforme verificamos em Manovich, “o objetivo da visualização da informação é
descobrir a estrutura de um dos conjuntos de dados (tipicamente grande). Essa estrutura não é
conhecida a priori; a visualização é bem-sucedida quando revela essa estrutura” (MANOVICH,
2011, pág. 150), contando com a poderosa capacidade humana de visualizar.
Para atingir seu objetivo, a visualização científica adota processos nas áreas de
computação gráfica, processamento de imagem, visão computacional, psicologia perceptual,
matemática aplicada, desenho assistido por computador, processamento de sinais e análise
numérica (BONNEAU, 2006, prefácio). Embora já tenham sido consideradas áreas
independentes, a convergência se dá por meio da utilização de técnicas análogas nas diferentes
áreas. O termo Visualization in Scientific Computing (VISC), cunhado em 1987 pelo cientista
da computação Bruce McCormick (1928-2007), professor emérito do Departamento de Ciência
da Computação e diretor fundador do Laboratório de Redes Cerebrais Texas A & M University,
também é usado para este campo (Visualização), conforme podemos constatar.
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Visualization is a method of computing. It transforms the symbolic into the geometric,
enabling researchers to observe their simulations and computations. Visualization
offers a method for seeing the unseen. It enriches the process of scientific discovery
and fosters profound and unexpected insights. In many fields it is already
revolutionizing the way scientists do science.
Visualization embraces both image understanding and image synthesis. That is,
visualization is a tool both for interpreting image data fed into a computer, and for
generating images from complex multi-dimensional data sets. It studies those
mechanisms in humans and computers which allow them in concert to perceive, use
and communicate visual information126. (MCCORMICK, 1987, pág. 03)

A visualização destaca áreas de aplicações pertinentes, a fim de permitir que o
pesquisador obtenha mais informações com as ferramentas disponíveis da computação gráfica
avançada. É o que vemos em MANOVICH, ao afirmar que “a visualização científica se
desenvolveu na década de 1980, juntamente com o campo da computação gráfica 3D, que, à
época, necessitava de estações de trabalho especializadas” (MANOVICH, 2011, pág. 150).
Num certo número de casos, as ferramentas e técnicas de visualização têm sido utilizadas para
analisar e apresentar grandes volumes de dados multidimensionais127 variando no tempo e
possibilitando que o pesquisador extraia importantes características e alcance resultados de
maneira rápida e fácil.
Tais ferramentas da computação gráfica se beneficiam da disponibilidade de estações
de trabalho modernas e com bom desempenho, grandes quantidades de memória e espaço em
disco, além de instalações gráficas potentes – em gama de cores e velocidade de exibição. A
vinculação de gráficos e desempenho computacional é uma combinação muito importante nas
áreas em que a percepção visual tem fundamental importância para a resolução de problemas.

126

A visualização é um método de computação. Transforma o simbólico em geométrico, permitindo aos
pesquisadores observarem simulações e cálculos. A visualização oferece um método para ver o “invisível”.
Enriquece o processo de descoberta científica e promove reflexões profundas e inesperadas. Em muitos campos,
vem revolucionando a forma de fazer Ciência.
Visualização abrange a compreensão e síntese da imagem. Isto significa que a visualização é uma ferramenta para
interpretar os dados da imagem alimentados em um computador e para a geração de imagens a partir de complexos
conjuntos de dados multidimensionais. Estuda esses mecanismos em seres humanos e computadores, que lhe
permitem, em conjunto, perceber, usar e comunicar a informação visual. (MCCORMICK, 1987, pág. 03)
127
Dados multidimensionais podem ser representados como uma vinculação de dados multivariados, ou seja, em
que há muitas variáveis ou propriedades.
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A visualização é uma prática prestigiosa pelo fato de explorar a visão humana, que é
altamente qualificada: mais de 50 por cento dos nossos neurônios são dedicados à visão, de
acordo com a explicação do optometrista128 do desenvolvimento neurológico, Merrill Bowan.

Neuroanatomists tell us that upwards of 50% of the neural tissue is devoted to vision
directly or indirectly. And almost incredibly, two-thirds of the electrical activity of
the brain is devoted to vision when the eyes are open. Two of three billion firings per
second are from the visual sense129. (BOWAN, 2008, pág.02)

Essa capacidade natural do ser humano é que o notabiliza em relação aos computadores
– que se distinguem em simulações, operações numéricas, filtragem e avaliação de dados.
Ocorre que os seres humanos são especialistas em usar suas habilidades de reconhecimento de
padrões altamente desenvolvidos para ver e reconhecer anomalias. Em comparação com os
programas computacionais, os seres humanos são notadamente bons em identificar inesperadas
e imprevistas propriedades emergentes. O olho humano dispõe de capacidades fenomenais para
a detecção de estruturas, formas e padrões. Manovich explica que “mostrar a mídia visual real
em oposição a representá-la com primitivos gráficos ajuda o pesquisador a entender os
significados e/ou as causas existentes por trás dos padrões que ele observa, tanto quanto
descobrir padrões adicionais” (MANOVICH, 2011, pág. 169), daí a importância da pós-alta-definição para a visualização científica, considerando que pormenores e cores podem ser vistos
com mais clareza pelo fato de a imagem apresentar mais dados para interpretação e
manipulação, auxiliando o cientista na busca por padrões, características, relações e anomalias,
conforme explica Andries van Dam.
Scientific visualization isn’t an end in itself, but a component of many scientific tasks
that typically involve some combination of interpretation and manipulation of
scientific data and/or models. To aid understanding, the scientist visualizes the data
to look for patterns, features, relationships, anomalies, and the like. Visualization
should be thought of as task driven rather than data driven130. (VAN DAM et al., 2000,
pág. 27)
128

Optometrista é o profissional que tem como desígnio a realização de medições da amplitude visual. Possui
caráter observacional e direcionado para a apreciação quantitativa e qualitativa da visão. É versado em reconhecer
modificação visual de ordem patológica ocular ou sistemática.
129
Neuroanatomistas nos dizem que mais de 50% do tecido neural são dedicados à visão, direta ou indiretamente,
e que, incrivelmente, quase dois terços da atividade elétrica do cérebro são dedicados à visão, quando os olhos
estão abertos. Dois dos três bilhões de disparos por segundo são do sentido visual. (BOWAN, 2008, pág.02)
130
Visualização científica não é um fim em si, mas um componente de muitas tarefas científicas que normalmente
envolvem certa combinação de interpretação e manipulação de dados e modelos científicos. Para auxiliar a
compreensão, cientistas visualizam os dados à procura de padrões, características, relações e anomalias. A
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Simulação e visualização são utilizadas como um meio alternativo de observação, criando
hipóteses e testando os resultados de simulações com dados de experimentos físicos. “A
simulação permite que sistemas abstratos sejam manipulados virtualmente [...] As simulações
podem ser bastante úteis também quando a experiência original for impossível ou inviável de
ser reproduzida” (MACÊDO, 2009, pág. 24). O professor Dr. Glenn Russell dá exemplos de
simulações apresentadas por Macêdo, como “a moon landing, an emergency in a nuclear power
plant, or an historical event131” (RUSSELL, 2001, s/p).
Simulações podem usar a visualização como um pós-processo separado ou entrelaçar
visualização e parametrização, como executar novamente a simulação. Discorremos, então,
sobre o computational steering, apresentado por Robert van Liere.

Computational steering is a form of scientific visualization that is quite different than
post-processing and can be considered as the ultimate goal of interactive computing.
Computational steering enables the researcher to change parameters of the simulation
while the simulation is in progress132. (VAN LIERE, 1997, pág. 02)

Computational steering fecha o ciclo de tal modo que os cientistas podem responder aos
resultados das simulações de forma interativa, simultaneamente ao momento em que eles
ocorrem, manipulando os parâmetros de entrada da simulação. Uma técnica que aumenta a
produtividade, reduzindo consideravelmente o tempo entre as mudanças de parâmetros e a
visualização dos resultados.
Como exemplo, o matemático e cientista da computação Kempf Robert Marshall, do Ohio
Supercomputer Center133 (OSC), aplicou computational steering para o estudo de um modelo
de turbulência 3D no Lago Erie134. Sua conclusão foi que a interação do cientista com o
computador reduz o tempo entre os parâmetros e a visualização dos resutados.

visualização deve ser pensada como tarefa orientada, em vez de dados orientados. (VAN DAM et al., 2000, pág.
27)
131
“um pouso na Lua, uma emergência em uma usina nuclear, ou um evento histórico” (RUSSELL, 2001, s/p)
132
Computational steering é uma forma de visualização científica bem diferente do pós-processamento e pode ser
considerado o objetivo final da computação interativa. Computational steering permite que o pesquisador altere os
parâmetros da simulação em andamento. (VAN LIERE, 1997, pág. 02)
133
A Ohio Supercomputer Center, fundada em 1987, consorte de universidades e indústrias de Ohio, nos EUA,
oferece aos pesquisadores de computação de alto desempenho uma cyber infraestrutura avançada, pesquisa e
serviços de educação em ciência computacional.
134
O Lago Erie é o 13o maior lago do mundo. Situa-se ao norte com a província de Ontário, no Canadá, e ao sul
com as regiões de Nova Iorque, Ohio e Pensilvânia, nos EUA.
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Interaction with the computational model and the resulting graphics display is
fundamental in scientific visualization. Steering enhances productivity by greatly
reducing the time between changes to model parameters and the viewing of the
results135. (MARSHALL, 1990, pág. 96)

O americano e engenheiro da computação Frederick Brooks manifestou a necessidade
de ferramentas generalizadas para a direção interativa de grandes simulações de computador
(BROOKS, 1988). Ao longo dos anos, muitas aplicações e sistemas computational steering têm
sido desenvolvidos, como os discutidos pelo pesquisador Jurriaan Mulder, como VASE,
SCIRun, Progress, Magellan, CUMULVS, VIPER e CSE o são em (MULDER et al., 1998).
Tradicionalmente, a visualização científica tem sido utilizada de dois modos: exploração
e apresentação, como no ambiente Electronic Visualization Laboratory (EVL), o qual envolve
redes de banda larga, capazes de suportar dados suficientes para integrar super-computadores e
dispositivos de RV, como a Cave2, apresentado e explicitado por Elton Alisson.

O ambiente de realidade virtual tem cerca de 24 metros de diâmetro e 8 metros de
altura e é composto por uma única parede curva com mais de 70 telas de cristal líquido
(LCD) sensíveis ao toque (touch screen).
A sala oferece aos usuários uma visão panorâmica de 320 graus de imagens com
resolução de 37 megapixels (milhões de pixels) em 3D ou 74 megapixels em 2D
projetadas na parede de telas de LCD.
A parede de telas pode ser utilizada tanto para a exploração de simulações de realidade
virtual como para análises de grandes volumes de imagens colocadas lado a lado.
As imagens são visualizadas em conjunto e manipuladas por meio de uma tecnologia
de exploração interativa de dados visuais, desenvolvida no EVL nos últimos anos
cinco anos, por meio da qual os usuários podem tocar as telas (como em um
smartphone) ou mover os dados por meio de gestos - por meio de um sensor de
movimento -, como no filme de ficção científica Minority Report, de Steven
Spielberg, de 2002.
No longa, o personagem interpretado pelo ator norte-americano Tom Cruise usa luvas
especiais e gestos para manipular arquivos de imagem, áudio e outros dados
projetados em uma tela transparente. (ALISSON, 2014c, s/p)

A pós-alta-definição das imagens apresentadas na Cave2, auxilia sobremaneira o
pesquisador, pois a meta da exploração é encontrar recursos relevantes ou padrões nos dados

135

Interação com o modelo computacional e a tela de gráficos resultantes é fundamental na visualização científica.
A movimentação aumenta a produtividade, reduzindo consideravelmente o tempo entre as mudanças nos
parâmetros do modelo e da visualização dos resultados. (MARSHALL, 1990, pág. 96)
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que contenham o fenômeno observado, tornando-os mais proeminentes. Conforme explica
Manovich, “toda visualização direta que vemos pretende tornar visíveis padrões e relações entre
os dados” (MANOVICH, 2011, pág. 167). Durante o processo, o pesquisador manipula técnicas
de visualização e alteração de um ponto de vista sobre os dados. Quando é atingida uma visão
adequada sobre o processo, aspectos dos dados são revelados e, então, a visualização científica
pode produzir imagens estáticas ou animadas para a apresentação do fenômeno investigado;
“podemos visualizar conjuntos de dados muito maiores do que era possível anteriormente; criar
visualizações animadas, mostrar como os processos se desdobram no tempo e, mais importante,
manipular visualizações de forma interativa” (ibidem, pág. 151).

5.1 Cultura da visualização

O desejo de conhecimento – como um todo, e aqui inclui-se a visualização científica –
impele o ser humano rumo à conformidade da Natureza e liberdade da Razão. Esse sentimento,
por desígnio na Natureza e na Razão, de acordo com o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778), é pressuposto do pensamento e do juízo. Mais do que um desejo de conhecimento,
é condição objetiva, outorgante da própria natureza humana. Nessa lógica vital, a significação
de finalidade chega à ciência, constituindo condição básica da coerência, no cume do tempo e
do espaço imprescindíveis.

A natureza comanda todos os animais. A diferença é que a besta obedece. O homem,
por seu turno, apesar de sofrer a mesma ordem da natureza, pode escolher obedecer
ou resistir. Isto significa afirmar que ao animal cabe o instinto e ao homem, a cultura.
A tarefa do homem é reivindicar o pensamento, o juízo, enquanto ao animal cabe
apropriar-se do instinto. (ROUSSEAU apud PINHEIRO, 2007, pág. 42)

Na atual conjuntura da ciência, a tecnologia ou as invenções tecnológicas não são apenas
consequência ou decorrência do conhecimento provocado pela primeira. As tecnologias, antes,
são a causa, o desígnio da ciência, não na definição simplesmente instrumental, mas no sentido
de que geram realidade; as tecnologias alteram a natureza, transformam o mundo e, assim,
tornam-se desígnio da ciência.
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A visualização científica emana da tecnologia, versa e atua a respeito da realidade, do
desígnio científico inicialmente concebido. O observante compreende o objeto observado a
partir da investigação, da análise. A pós-alta-definição surge para incrementar a visualização
científica, promovendo um aumento substancial dos dados observados. Para Manovich, “a
visualização dinâmica de dados é uma das mais genuínas e novas formas culturais
proporcionadas pela computação” (MANOVICH, 2004, pág. 135).
A visualização científica possui duas direções prediletas: a disseminação dos
descobrimentos, pela ciência, para o mundo alheio – a disseminação científica e a direção que
a natureza e a história (cultura) expõem diametralmente ao cientista, que tem a responsabilidade
de fomentar o desenvolvimento do saber científico. E o princípio do interpretante, pela análise
das coisas, com uma abordagem pragmática e retórica, conseguindo provocar uma nova
concepção sobre como os processos da ciência são transpostos pela visualização; papel
fundamental que, desde o século XVIII, as imagens desempenham no campo científico, com a
categorização, classificação e caracterização da realidade, adotando a noção de tempo e história,
conforme Ana Maria Mauad.
É possível fazer ciência com imagens, produzir imagens da ciência e mapear imagens
que conformam a noção de tempo e de história. [...]
Elas passam, então, a mediar o conhecimento por meio de seus usos e funções, bem
como da circulação a que são submetidas. Na produção historiográfica, a compreensão
de que os regimes de visualidade definem os limites do “ver” estabelece os campos
de possibilidades da produção da História enquanto ciência humana. Assim, os
regimes visuais são capazes de agenciar os sentidos da História, ou seja, não haveria
uma história por detrás das imagens, mas uma história das imagens e com imagens.
(MAUAD, 2014, pág. 283)

De acordo com Mauad, podemos inferir que a pós-alta-definição facilita o mapeamento
das imagens, tendo se tornado item essencial para a visualização científica pelo fato de
aumentar os “limites do ver”, alterando a cultura da visualização e potencializando a visualidade
do pesquisador. Manovich vai até mais longe, considerando-a uma nova imagem, com novos
conhecimentos.
A mesma imagem, apresentada em uma tela do tamanho de uma parede, funciona de
uma nova maneira. Embora a informação factual não mude, agora podemos
experimentá‑la e entendê‑la de forma diferente. Pragmaticamente, torna‑se agora uma
imagem diferente, contendo novos conhecimentos. (MANOVICH, 2014, pág. 112)
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Toda essa ampliação, seja no volume de dados, projeção e conexão, tem origem na ideia
de escala de McLuhan.2

Pois a “mensagem” de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, cadência
ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas, humanas. A estrada de
ferro não introduziu movimento, transporte, roda ou caminhos na sociedade humana,
mas acelerou e ampliou a escala das funções humanas anteriores, criando tipos de
cidades, de trabalho e de lazer totalmente novos. Isto se deu independentemente do
fato de a ferrovia estar operando numa região tropical ou setentrional, sem nenhuma
relação com o frete ou conteúdo do veículo ferroviário. (MCLUHAN, 2014, pág. 22)

Manovich reforça que a pós-alta-definição impactará a forma como vemos o mundo e
terá efeitos sobre a futura cultura devido à ampliação de escala, mais especificamente de
resolução, tamanho e conectividade.

As novas qualidades visuais de imagens supergrandes (como a imagem de 78.797 x
31.565 de Delft mostrada no iGrid), juntamente com as grandes telas do tamanho de
uma parede e capacidade para receber essas imagens instantaneamente a partir de
locais remotos, impactará a forma como vemos o mundo e os tipos de histórias que
contamos a respeito dele. Em suma, a ampliação de escala – neste caso, a ampliação
de escala da resolução, do tamanho e da conectividade – terá todos os tipos de efeito
sobre a cultura futura, a maioria dos quais, hoje, ainda não podemos vislumbrar.
(MANOVICH, 2014, pág. 114)

Como podemos constatar, Manovich ressalta que as novas tecnologias visuais
expandem as tecnologias existentes, o que induz modificações qualitativas na sociedade e na
cultura da visualização.

5.2 Sistemas de visualização científica

Sistemas de visualização científica são regularmente confrontadas com o desafio de
fornecer representações visuais de grandes conjuntos de dados, devido ao aumento exponencial
dos dados em escala. Almeida explica o termo “escala” como “um instrumento para a
compreensão micro e macro do mundo, a sua usabilidade tem crescido exponencialmente (para
usar um termo relativo) em tempos de Big Data” (ALMEIDA, 2014, pág. 33). Telas tradicionais
têm um baixo número de pixels, mas a pós-alta-definição, por meio da escalabilidade, consegue
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a superiorização fundamental desse limite sobre a quantidade de informação que pode ser
visível ao mesmo tempo em uma visualização.
Conforme Jean-Daniel Fekete, “current visualization systems are limited to about
10.000 items on standard display devices136” (FEKETE, 2003, pág. 280), quando exibidos em
monitor de computador com 1600 x 1200 pixels. De acordo com a taxonomia de conjuntos de
dados de Peter Huber (1994), 10.000 bytes de informação são classificados como um pequeno
conjunto de dados. Para lidar com grandes conjuntos de dados, cada vez mais são desenvolvidas
técnicas que usam uma mistura de agregação, eliminação e alguma técnica de navegação em
ambiente digital (por exemplo, zoom, pan e tilt137). Embora essas técnicas tenham os seus usos,
com frequência são aplicadas prematuramente, em resposta às limitações puramente técnicas
da tela. Ao substituir a tela convencional por uma tela grande com pós-alta-definição, cria-se
um ambiente fundamentalmente diferente, que já não é mais definido apenas em termos das
limitações técnicas da tela, mas também da criação de um novo conjunto de propriedades de
planejamento e desafios para a visualização científica.
Tela grande com pós-alta-definição pode ser explicada de várias maneiras. Em primeiro
lugar, pela tecnologia utilizada (é maior do que um visor tradicional). A definição é subjetiva,
já que a percepção da tela é o que a define. Com o avanço da tecnologia e as mudanças
relacionadas com as telas tradicionais, aquelas que antes eram consideradas grandes (e de alta-definição), por esta resolução podem não ser mais devido a maiores resoluções disponíveis,
como a pós-alta-definição. Uma segunda maneira de definir o termo diz respeito à quantidade
de dados que pode representar visualmente ou, ainda, e talvez mais importante, à capacidade
de representar vários pontos de vista, unidade de dados e escala.
Embora ambas as concepções possam ser úteis, preferimos explicar que telas grandes
com pós-alta-definição são as mais próximas da escala humana. Por “escala humana” infere-se
que o tamanho e a resolução dessas telas estão estreitamente alinhados à esfera da percepção e
influência do corpo humano. Em um sentido prático, trata-se de telas cujo tamanho e cuja
resolução abordam (ou excedem) a acuidade visual do ser humano. Telas nessa escala conferem
ao pesquisador a oportunidade de ajustar a navegação em ambiente digital para a navegação
“Sistemas de visualização atuais são limitados a cerca de 10.000 itens em dispositivos de exibição padrão”
(FEKETE, 2003, pág. 280).
137
Zoom aproxima ou afasta a imagem visualizada; Pan são movimentos laterais (para a esquerda e para a direita);
e Tilt são movimentos verticais (para cima e para baixo).
136
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física (movimento, giro e inclinação), permitindo, assim, que o mesmo explore habilidades
humanas encarnadas, tais como a percepção espacial, propriocepção e memória espacial. Este
ponto de inflexão é importante porque anuncia uma mudança no comportamento, exigindo
novas considerações conceituais para a visualização científica, baseadas nas extensões das
capacidades humanas, em vez das limitações tecnológicas do meio de exibição.
Numerosos estudos demonstram como o uso de telas grandes com alta-definição pode
afetar positivamente o desempenho do pesquisador para a tarefa da visualização científica,
como os trabalhos de Mary Czerwinski et al. (2002), Tao Ni et al. (2006), Robert Ball et al.
(2007), Beth Yost et al. (2007) e Lauren Shupp et al. (2009). Além disso, telas grandes com
maior resolução foram apresentadas para promover um embate cognitivo em seus usuários, o
que foi demonstrado por Desney Tan et al. (2006), Lauren Shupp et al. (2009), Xiaojun Bi e
Ravin Balakrishnan (2009) e Christopher Andrews et al. (2010), mudando a maneira como os
pesquisadores percebem e trabalham com as informações. Tais resultados apontam uma gama
de benefícios oferecidos por essas telas, sugerindo o melhoramento alcançado com seu uso em
todos os aspectos da visualização científica, salvo questões práticas, tais como custo,
mobilidade e espaço. Para tirar o máximo proveito desses benefícios, os pesquisadores precisam
adotar uma perspectiva centrada em telas grandes e em como isso muda as diretrizes da
visualização científica, levando a uma nova geração de aplicações eficazes para telas grandes
com pós-alta-definição.
Ao discutir telas grandes com pós-alta-definição, é importante esclarecer o que
queremos dizer com “telas grandes”, significando a saída visual global destinada a ser tratada
como um único espaço contíguo. A explanação torna-se importante porque a tela pode ser (e
geralmente o é) composta de várias unidades físicas, como as tileds displays, que são montadas
com vários monitores.
A tecnologia de exibição é extremamente importante. De modo geral, os projetores são
capazes de exibir apenas em baixa densidade de pixels, todavia, podem ampliar facilmente o
tamanho das imagens, ainda que a exibição resultante seja tipicamente de baixa resolução.
Observe-se que os projetores têm a vantagem de não apresentar bordas 138. Os monitores de
LCD ou de LED, por seu turno, embora proporcionem maior densidade de pixels, trazem o
138

As bordas são as molduras que envolvem a tela do monitor, podendo ser espessa (modelos antigos), ou finas
(modelos novos)
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prejuízo das bordas evidentes, com quebras distintas da imagem quando dispostos em tiled
display. Os monitores se destacam ao considerarmos especialmente o efeito de brilho e a
uniformidade da gama de cores, por isso torna-se importante correlacionar a quantidade de
pixels disponíveis e o DPI da tela.
O número total de pixels determina quantas informações podem ser exibidas, enquanto
o DPI é de particular importância para a usabilidade da visualização. Um DPI maior implica
maior número de pixels (por polegada), o que significa que uma maior quantidade de detalhes
pode ser exibida. Para aceder a esse detalhe, o pesquisador pode navegar fisicamente em direção
à tela ou se afastar, a fim de obter uma visão geral. Vale ressaltar, porém, que um DPI mais
elevado permite reduzir a distância física do pesquisador em relação a tela, alternando entre
transição de detalhes e visão geral. Diferentemente, uma exibição com baixo DPI e mesmo
número de pixels demanda uma distância maior para que a visualização seja confortável. Por
isso é que o pesquisador deve tomar maior distância da tela para visualizar a mesma gama de
informações.
É possível supor que o tamanho da tela deveria ser limitado pela acuidade visual, uma
vez que telas maiores levariam ao desperdício de pixels. A acuidade visual para distinguir dois
pontos é de cerca de 1/60 de um grau de ângulo visual (WARE, 2004, pág. 40); por alguns
cálculos, aproximadamente 6,5 milhões de pixels são perceptíveis (EICK; KARR, 2000, pág.
28). Colin Ware sugere que uma tela com 4000 x 4000 pixels seria adequada para qualquer
tarefa visual concebível ao dizer que “a 4000 x 4000 pixel resolution monitor should be
adequate for any conceivable visual task, leaving aside, for the moment, the problem of
superacuities. Such a monitor would require 16 million pixels139” (WARE, 2004, pág. 62),
sendo mais eficiente a equivalência de pixels na tela para os “pixels cerebrais” que interpretam
os sinais enviados pelos fotorreceptores aos nossos olhos (WARE, 2004, pág. 54). Vale lembrar
que WARE citou esse monitor no ano de 2004 –, o de maior resolução disponível na época,
uma tela LCD IBM com 3840 x 2400 pixels, mais de nove milhões de pixels totais (WARE,
2004, pág. 62). Já em 2007, pesquisadores da Universidade da Califórnia, em San Diego, nos
EUA, desenvolveram uma tiled display com a mais alta resolução obtida até então, 220 milhões
de pixels totais, um aumento de 24 vezes ou 2400%. A escala de visualização não é limitada

139

Um monitor com resolução de 4000 x 4000 pixels deve ser adequado para qualquer tarefa visual concebível,
deixando de lado, por enquanto, o problema da hiperacuidade. Tal monitor demandaria 16 milhões de pixels.

161
pela acuidade visual, conforme afirma Beth Yost, a “visualization is not limited by visual
acuity. This offers new opportunities for scaling up visualizations to very large datasets 140”
(YOST et al., 2007, pág. 109).
Os cálculos que consideram pixels perceptíveis a partir de uma determinada distância
da tela se justificam com o fato das pessoas poderem se mover fisicamente para o local de
interesse e trazer diferentes partes da tela para a área de alta acuidade, no centro do campo
visual.
A navegação física e a interação incorporada oferecem benefícios de desempenho.
Robert Ball e Chris North descobriram que a exibição em telas com alta-resolução tem forte
preferência do pesquisador, no sentido da navegação física e seus correspondentes benefícios
no desempenho. A navegação física em telas com alta-resolução pode resultar em uma melhor
atuação, se comparado à navegação em ambiente digital, como pan+zoom em telas menores
com baixa resolução.

We found that there is more physical navigation for high resolution displays and more
virtual navigation in low resolution displays. Also, from our observations there
appears to be a greater amount of frustration when dealing with pan+zoom as opposed
to physical navigation141. (BALL; NORTH, 2005b, pág. 1199)

Ao se mover fisicamente para navegar em torno da visualização, os pesquisadores
podem tirar proveito de sua memória espacial e incorporada cognição para manter referências
na visualização científica. Robert Ball, Chris North e Doug Bowman reforçam que a navegação
física supera a virtual (por exemplo, panorâmica, zoom) nas tarefas apresentadas em tiled
display.

140

A visualização não é limitada pela acuidade visual. Isto oferece novas oportunidades para intensificar as
visualizações para grandes conjuntos de dados. (YOST, 2007, pág. 109)
141
Nós descobrimos que há mais navegação física para telas de alta resolução e mais navegação virtual para telas
de baixa resolução. Além disso, a partir de nossas observações, parece haver grandes frustrações quando se lida
com pan+zoom em oposição à navegação física. (BALL; NORTH, 2005b, pág. 1199)
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We found that in the right conditions, physical navigation was also preferred over
virtual navigation by users, leading to improved performance times. In situations
where either physical or virtual zoom-in navigation could be used to fully complete
the task, physical navigation was chosen 100% of the time 142. (idem, 2007, pág. 199)

Os pesquisadores que utilizam tiled display podem se mover rapidamente em frente à
tela para adquirir pontos precisos, enquanto pesquisadores que utilizam telas pequenas levam
mais tempo para navegar virtualmente. Ball e North mostraram que para descobrir pequenos
pontos correspondentes a um padrão é mais rápido fazê-lo, em uma tiled display, com o
movimento físico do que com a navegação em ambiente digital (2005b, pág. 1196).
Outro estudo de Ball mostra que as telas maiores e o correspondente aumento da
navegação física podem ser benéficos para a navegação em mapas.

The first experiment focused on basic map navigation tasks and the second experiment
focused on how to maximize the effectiveness of the details-on-demand interactive
technique with large, high pixel count displays. We conclusively found from the
experiments that finding objects and route tracing in maps was performed on average
twice as fast on the nine monitors as the one monitor. We also found that participants
on the nine monitor configuration had 70% less mouse clicks, 90% less window
management, and a general accuracy and performance improvement over the one
monitor. This indicates improved insight for large, high pixel count displays143.
(BALL et al., 2005, pág. 66)

Além dessas, há outras vantagens para uma variedade de tarefas com tiled display,
conforme verificamos em YOST e North (2006) e SHUPP et al. (2009). Essas vantagens,
provavelmente, resultam do movimento rápido/natural do(a) olho/cabeça, propriocepção e
personificação.

142

Nós descobrimos que, nas condições certas, a navegação física foi a preferida dos usuários em relação à
navegação virtual, conduzindo a melhores tempos de desempenho. Em situações nas quais tanto a navegação
virtual quanto a física podiam ser usadas para completar a tarefa, a navegação física foi escolhida 100% das vezes.
(idem, 2007, pág. 199)
143
O primeiro experimento focado na tarefa de navegação básica de mapas e o segundo experimento focado em
como maximizar a efetividade dos detalhes das técnicas interativas on demand, com telas que suportam alta
contagem de pixels. Descobrimos com os experimentos que encontrar objetos e traçar rotas em mapas foi, em
média, duas vezes mais rápido nos nove monitores do que com um único monitor. Nós também descobrimos que
os participantes na configuração dos nove monitores tinham 70% menos cliques no mouse, 90% menos
gerenciamento de janelas e uma melhoria geral de precisão e desempenho sobre o monitor. Isso indica um insight
melhorado para telas grandes com elevada contagem de pixels. (ibidem, 2005, pág. 66)
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Os resultados também foram demonstrados em ambientes virtuais ricos em informações,
onde obter informações abstratas adicionais visíveis melhora o desempenho do pesquisador nas
tarefas de busca e comparação, conforme verificamos em Nicholas Polys.

Interface designs for Information-Rich Virtual Environments such as those used in
cell biology research and education can benefit from a better understanding of the role
of depth and association cues in supporting search and comparison tasks 144. (POLYS,
2005, pág. 53)

E o aumento do campo visual físico proporcionado por tiled display permite que o
pesquisador forme conhecimento espacial sem tanta dependência de apuração de maneira
externa, conforme afirmam Tao Ni, Doug Bowman e Jian Chen.

We show that users working with large displays become less reliant on wayfinding
aids to acquire spatial knowledge and construct cognitive map of virtual
environments. Our results, combined with existing findings, lend significant insights
for the design and presentation of large-format information display systems145. (NI et
at., 2006a, pág. 140)

O campo visual, de acordo com Almeida, pode ser “pensado como uma construção
histórica” (2014, pág. 34), conforme exemplos cronológicos citados a partir da Renascença até
o século XXI, demonstrando os vários modos de construção de imagens no decorrer de seu
tempo.

Os espelhos e lentes do Renascimento, como verifica David Hockney em O
conhecimento secreto, os aparelhos óticos do século XIX que se condensam no
cinema, privilegiando a centralidade do observador estável, como diz Jonathan Crary
em Techniques of the observer e Suspensions of perception, ou a máquina
digitalizadora do fim do século XX e início do século XXI, ambos partem de
construções de imagens e representam seus tempos. (ALMEIDA, 2014, pág. 34)

144

Design de interfaces para ambientes virtuais ricos em informações, como aqueles usados em pesquisa e
educação em biologia celular, pode se beneficiar de uma melhor compreensão do papel da profundidade e
associação de dicas em apoio à procura e comparação de tarefas. (POLYS, 2005, pág. 53)
145
Nós mostramos que os usuários que trabalham com telas grandes tornam-se menos dependentes de adquirir
conhecimento espacial e construir mapa cognitivo de ambientes virtuais. Nossos resultados, combinados com
descobertas já existentes, dão insights significativos para o design e a apresentação dos sistemas de tela de
informação em grandes formatos. (NI et al., 2006, pág. 140)
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Dentro dessa historicidade da imagem técnica, é importante não deixar de lado outros
efeitos potenciais no modo de visualização, como a navegação física, que se acoplou ao modo
de visualização do século XXI, especialmente reforçado com a pós-alta-definição.
O modo de visualização terá força sobre a navegação física, por exemplo, devido à
densidade relativamente baixa de pixels oferecidos por projetores, com pouco benefício para
uso de close-up, podendo prejudicar a visualização em apresentações ou aplicações
colaborativas. Em contrapartida, a densidade de pixels em tiled display apoia um modo muito
ativo de navegação física, que exige que o pesquisador ande e se flexione, como na Figura 50,
onde a tiled display da Argonne National Laboratory – um dos maiores e mais antigos
laboratórios de pesquisa científica do Departamento de Energia dos EUA – ajuda os
pesquisadores a visualizarem o melhor lugar para instalar nós de coleta de dados, como o
tráfego de pedestres e de qualidade do ar na cidade de Chicago, em Illinois, nos EUA.

Figura 50: Tiled Display em Argonne National Laboratory
Fonte: <http://media2.govtech.com/images/770*1000/Catlett-Argonne-002.jpg>
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5.3 Escalabilidade de codificações visuais

Visualizações científicas que exibem grandes conjuntos de dados em tiled display só
serão úteis se os pesquisadores puderem auferir mais insights sobre os conjuntos de dados
observados. Isto leva a um conceito útil chamado de escalabilidade visual. Stephen Eick e Alan
Karr definiram escalabilidade visual como “the capability of visualization tools effectively to
display large data sets, in terms of either the number or the dimension of individual data
elements146” (EICK; KARR, 2000, pág. 01). Algumas codificações gráficas são mais escaláveis
do que outras, em prol de razões de percepção e algumas técnicas de visualização com base no
número de pixels que necessitam. Podemos distinguir esses casos, referindo-se a eficácia de
uma representação visual quando dimensionada como escalabilidade perceptual, e o aumento
no número de pixels necessários como escalabilidade gráfica.
Codificações de escalabilidade gráfica são aquelas cujas limitações são acometidas pela
adição de mais pixels. Por sua vez, geralmente, codificações não escaláveis não são acudidas
por pixels adicionais.

5.3.1 Escalabilidade gráfica

Codificações graficamente escaláveis utilizam pixels adicionais para representar
aumento do número de valores, o que pode ser utilizado para alargar a gama de representações
ou, de modo mais benéfico, aumentar a granularidade da gama. Algumas das codificações
graficamente escaláveis e perceptíveis são o comprimento e a posição. Ao fornecer
representações que utilizam tais codificações com pixels adicionais, evidentemente, o número
de valores que podem ser representados aumentará. Aumentar a granularidade é particularmente
importante quando um grande número de valores diferentes precisa ser representado. Por
exemplo, é um problema comum ocorrer sobreposição em diagramas de dispersão 147, em que

146

A capacidade de ferramentas de visualização de forma eficaz para exibir grandes conjuntos de dados, em termos
de número ou dimensão dos elementos de dados individuais (EICK; KARR, 2000, pág. 01).
147
Diagrama de dispersão é um gráfico onde pontos no espaço cartesiano XY são usados para representar
simultaneamente os valores de duas variáveis quantitativas medidas em cada elemento do conjunto de dados.
(SHIMAKURA, 2012, s/p)
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vários valores podem aparecer na mesma localização devido à falta de boa resolução. Isso pode
criar problemas de confiança entre o pesquisador e a visualização, uma vez que a visualização
dos dados se torna imprecisa. Uma grande visualização com pós-alta-definição pode reduzir a
sobreposição no gráfico de dispersão, de modo que os dados são contínuos e os valores
codificados não são idênticos. A Figura 51 traz um exemplo de gráfico de dispersão em que a
distinção entre as regiões é fundamental para o pesquisador, por permitir o reconhecimento de
padrões globais na visão geral e os padrões de detalhes de perto.
A Figura 51 mostra o tráfego dos dados na rede de interação de proteínas que dá origem
a um componente de rede gigante, com 2.898 nós ligados por 5.460 arestas. Os nós são
coloridos de acordo com sua classe filogenética, fundamental para o pesquisador reconhecer os
padrões globais na visão geral e dos padrões de detalhes de perto.

Figura 51: Componente de rede gigante de interação de proteínas
Fonte: Associação Americana para o Avanço da Ciência (LI et al., 2004, pág. 542)
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A cor é um exemplo claro de codificação que não permite utilização de pixels adicionais
para representar valores também adicionais. Diagramas com nó de ligação fornecem um
exemplo interessante que ilustra alguns dos potenciais da complexidade do raciocínio sobre
escalabilidade gráfica. O aumento do número de pixels permite aumentar a distância entre os
nós. Isto, no entanto, não altera o número de cruzamentos no diagrama, de modo que um gráfico
complexo, com elevado número de cruzamentos (por exemplo, a Figura 51), torne-se de pronto
significativamente mais versátil com espaços adicionais.

5.3.2 Escalabilidade perceptual

À medida que o número de pixels aumenta, é provável que as limitações se afastem da
tecnologia de exibição e da capacidade de percepção. Portanto, ao ampliar uma visualização
para uma tiled display com pós-alta-definição, torna-se cada vez mais importante considerar as
habilidades humanas e também a interação entre as características de exibição e representações
visuais.
Os requisitos psicofísicos para tiled display, incluindo problemas com o brilho,
diferenças entre cores e desajuste nas imagens, já foram discutidos por Gerard Alphonse e
Jeffrey Lubin (1992) e por Amit Sawant e Christopher Healey (2005). Contudo, vamos explorar
um tema diferente, relacionado com a percepção da visualização.
A distância e o ângulo de visão podem ser controlados pelo pesquisador com a
navegação física. Devido à área de cobertura física em tiled display, os locais com boa
visualização podem estar em diferentes distancias do pesquisador. Eventualmente, este também
pode resultar em ângulos extremos para essas áreas. Os ângulos de visão também podem
distorcer a percepção das codificações gráficas, especialmente aquelas em que a cor é
importante, conforme afirma Daniel Wigdor em “reproducing colours across viewing angles is
difficult, creating a likely confound148” (WIGDOR et al., 2007, pág. 476). Além disso, a região
na visão periférica do pesquisador irá padecer com tarefas que exijam atenção, como
comparações e confrontações. Ao comparar dois glifos distantes, a navegação física dá ao

“Reproduzir cores através de ângulos de visão é difícil, criando uma provável confusão”. (WIGDOR et al., 2007,
pág. 476)
148
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pesquisador a habilidade de se mover para uma localização em frente à tela, onde ambos os
glifos estejam dentro do seu campo de visão (e não na periferia) e os ângulos de visão sejam
menos graves.
No entanto, isso enfatiza a importância de a capacidade da codificação ser percebida
com precisão a certa distância (assumindo ângulo de visualização padrão). A orientação (ou
inclinação), por exemplo, não é facilmente perceptível a partir de determinada distância devido
aos limites da acuidade visual, enquanto a cor do glifo é adequadamente percebida, conforme
afirma Alex Endert et al.
While a color glyph may occupy as little as one pixel, we found that a 20 x 20 glyph
is a reasonable size for the other encodings, as their construction requires a higher
number of pixels.
[...]
First, the color glyphs make maximum use of the available pixels, making them easier
to see from a distance. Second, color aggregates well into regions149. (ENDERT et al.,
2011, pág. 105 e 108)

Todo sistema perceptual é aplicável a todas as pessoas, mas há exceções. Como afirma
ColinWare, “a generalized perceptual processing system will apply to all humans, with obvious
exceptions such as color blindness150” (WARE, 2004, pág. 12). Naturalmente, a estabilidade da
cor possui alguns limites; um pequeno campo de daltonismo pode torná-lo de difícil distinção
entre as cores quando a representação é particularmente pequena (por exemplo, linhas finas ou
objetos pequenos muito distantes). Além da capacidade de um único glifo ser percebido a certa
distância, outro aspecto importante é a capacidade de visualização para ser percebida como um
todo, a partir de outra distância, criando uma síntese eficaz (isto é, a capacidade de codificação
visualmente conjugada).

149

Enquanto a cor do glifo pode ocupar tão pouco quanto um pixel, verificou-se que um glifo 20 x 20 é um tamanho
razoável para as outras codificações, que requerem um maior número de pixels em sua construção.
[...]
Em primeiro lugar, as cores dos glifos fazem o uso máximo dos pixels disponíveis, tornando-os mais fáceis de se
ver a distância. Em segundo lugar, a cor agrega bem em regiões. (ENDERT et al., 2011, pág. 105 e 108)
150

Um sistema de processamento perceptual generalizado será aplicado a todos os seres humanos, com exceções
óbvias, como o daltonismo. (WARE, 2004, pág. 12)
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O DPI e a presença de bordas são atributos que não podem ser controlados pela
navegação física. Algumas técnicas sobre essas abordagens têm sido apresentadas por Polle
Zellweger et al. (2003), Jock Mackinlay e Jeffrey Heer (2004) e Achim Ebert et al. (2010) e
incluem métodos alternativos de alinhamento de imagens e efeitos visuais que fornecem uma
representação informacional escondida atrás das bordas, problema demonstrado na Figura 52,
em que o círculo indica um segmento de linha que não parece ser parte de uma ligação e a elipse
indica divisão.

Figura 52: Problema de alinhamento devido às bordas
Fonte: MACKINLAY; HEER, 2004, pág. 1522

No entanto, como as tecnologias de exibição continuam avançando, as bordas tendem a
diminuir de espessura, ficando cada vez mais finas, como a linha Signage, que a Samsung
apresentou durante a CES 2016, cuja tiled display UHF-E (Extreme Narrow Bezel) traz a borda
mais fina da atualidade (0,9 mm no lado esquerdo e na parte superior; 0,5 mm no lado direito e
na parte inferior), Figura 53, deixando o conjunto mais homogêneo para visualização, sem as
bordas espessas, comumente encontradas até então.
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Figura 53: UHF-E (Extreme Narrow Bezel) com bordas ultrafinas
Fonte: <http://img.global.news.samsung.com/global/wp-content/uploads/2016/01/Thinnest-Bezel-Video-Wall2_Main706.jpg >

5.4 Navegação física e visualização

Talvez o mais importante para a visualização em tiled display com pós-alta-definição
seja a navegação física com o intuito de obter visão panorâmica e detalhes. Isso nos obriga a
fazer a distinção entre agregação computacional e agregação visual. Agregação computacional
é definido quando um grupo de algoritmo de dados calcula um novo conjunto de dados. Robert
Ball e Chris North consideram a agregação computacional “a common technique for displaying
large datasets151” (BALL; NORTH, 2007, pág. 07), que ocorre na fase da representação gráfica.
Os pesquisadores dão exemplo da necessidade da agregação computacional durante a
visualização dos dados, como esconder detalhes desnecessários durante a representação gráfica
dos dados.

151

“Uma técnica comum para a exibição de grandes conjuntos de dados”. (BALL; NORTH, 2007, pág. 07)
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Computational aggregation is helpful in getting precise overview statistics such as
finding out what the exact average of a particular attribute. Also, it is helpful in hiding
non-relevant details. For example, computational aggregation can be helpful in hiding
unnecessary details that are not important at the time such as showing all the streets
and roads in the United States when one is only interested at the state level through
the use of semantic zooming152. (ibidem, op. cit., loc. cit.)

A agregação visual acontece quando o sistema visual humano reúne pequenos estímulos
visuais contíguos, na fase da percepção visual. Ball e North explicam suas utilidades para
encontrarem as tendências ou os padrões de dados em um nível detalhado.

Visual aggregation on the other hand is aggregation that is performed by users’
physical eyes. For example, if a person were looking at a visualization and stands back
(zooms out via physical navigation) then that person is not able to see as much detail
and visually aggregates the details through visual perception. Visual aggregation is
helpful in finding the trends, or patterns, of data at a detailed level. As people are able
to see all of the details for a particular zoom level they are able to more fully see all
the detail at once and mentally aggregate the data themselves153. (ibidem, op. cit., loc.
cit.)

Com tiled display, os pesquisadores podem navegar fisicamente para obter agregação
visual. À medida que o pesquisador se move para longe da tela, os detalhes são perdidos e
padrões (se as codificações visuais apropriadas foram escolhidas) podem emergir. Yost et al.
demonstram a eficácia da agregação visual para tarefas de visualização em tiled display, “if
carefully designed, visualizations can be created for large, high resolution displays that more
fully take advantage of visual aggregation and human perceptual abilities154” (YOST et al.,
2007, pág. 103).

152

A agregação computacional é útil para obtenção de estatísticas da visão geral, como descobrir qual é a média
de um atributo específico. Além disso, é útil para esconder detalhes não relevantes. Por exemplo, a agregação
computacional pode ser útil para esconder detalhes desnecessários, que não são importantes no momento, como
mostrar todas as ruas e estradas dos Estados Unidos quando alguém está interessado apenas no âmbito estadual,
através do zoom semântico. (ibidem, op. cit., loc. cit.)
153
A agregação visual, por outro lado, é a executada pelos olhos físicos dos usuários. Por exemplo, se uma pessoa
estiver olhando para uma visualização e se afastar (diminuição do zoom via navegação física), ela não será capaz
de ver tantos detalhes e os agregará por meio da percepção visual. A agregação visual é útil para encontrar
tendências ou padrões de dados em um nível detalhado. Conforme as pessoas são capazes de ver todos os detalhes
para um nível de zoom específico, também são capazes de ver melhor todos os detalhes de uma só vez e agregar
mentalmente os dados propriamente ditos. (ibidem, op. cit., loc. cit.)
154
“Se projetadas cuidadosamente, as visualizações podem ser criadas para telas grandes com alta resolução, que
levam ampla vantagem na agregação visual e nas habilidades de percepção humana” (YOST et al., 2007, pág.
103).

172
A navegação física combinada com a agregação visual tem um efeito semelhante ao do
zoom geométrico, do sistema computacional, pois, ao aumentar a imagem gráfica, esta continua
a preservar suas dimensões físicas imutáveis. No entanto, zoom semântico na agregação
computacional pode oferecer um efeito completamente diferente, em que a representação muda
em diferentes níveis de detalhes, as proporções da imagem se adequam à escala, apresentando
alterações de teor e visualização com mais detalhes, como acontece, por exemplo, no Google
Maps.
Uma consideração importante na concepção de uma visualização para uma agregação
visual é o efeito que isso terá sobre várias codificações gráficas. O pesquisador deve considerar
não somente o efeito da distância, escalando, portanto, os glifos individuais, mas também o
efeito global, como as codificações interagem com os seus adjacentes. Endert et al. explanam
que “the goal of visual aggregation in information visualization is for the viewer to be able to
perceive patterns in the data when the visualization is viewed from a distance155” (2011, pág.
103-104), demonstrando, assim, que uma codificação particularmente eficaz é cometida devido
à forma como a agregação visual fornece padrões aos dados, a uma certa distância do
pesquisador.
Além disso, geralmente, a escolha de uma tela com alto DPI dará ao pesquisador mais
flexibilidade em termos de nível de detalhamento (detalhes podem sempre ser ampliados,
enquanto telas com baixo DPI não podem exibir tantos detalhes).
A agregação visual limita o grau com que a visualização pode ajustar dinamicamente,
tendo por base a navegação física. Uma técnica relacionada seria usar visualização adaptativa,
que pode produzir efeitos semelhantes ao zoom semântico. Visualização adaptativa aproveita o
DPI de tiled display com pós-alta-definição e os argumentos correspondentes com a acuidade
visual e a percepção. Representações visuais que criam a ilusão de mudança de aparência
podem ser projetadas quando vistas em distâncias diferentes. Por exemplo, a Figura 54,
projetada pelo professor Dr. Frank van Harmelen, do departamento de Ciência da Computação
da Vrije Universiteit Amsterdam, demonstra sua rede de contatos do Facebook e todas as

“O objetivo da agregação visual na visualização de informação é que o espectador seja capaz de perceber
padrões nos dados quando a visualização for vista de longe” (ENDERT et al. 2011, pág. 103-104).
155
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conexões de seus amigos com os demais amigos, criando uma interconexão entre todos os que
possuem relacionamentos de amizade no Facebook.

Figura 54: Rede de contatos, vista panorâmica
Fonte: <http://www.cs.vu.nl/~frankh/clouds/Facebook-Network-Feb-2011-zoom.jpg >

Os detalhes podem ser incorporados em visualizações mais perceptíveis somente
quando o usuário estiver fisicamente perto da tela (Figura 55), mas sem interferir na obtenção
de uma visão geral quando esse usuário estiver mais distante. Esta técnica vai funcionar mesmo
em situações de multiusuários, já que cada um receberá a visualização de forma adequada,
independentemente de suas posições relativas.
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Figura 55: Rede de contatos, vista em detalhes
Fonte: <http://www.cs.vu.nl/~frankh/clouds/Facebook-Network-Feb-2011-zoom.jpg >

Alternativamente, o conceito de zoom semântico pode ser mais explícito pelo
acompanhamento da posição física do pesquisador em relação à tela e ajuste automático em
conformidade com a representação visual. Um exemplo pode ser a ampliação dos registros mais
importantes, quando o pesquisador dá um passo atrás. Isso pode ser ainda mais personalizado
para a resolução perceptual do foco humano e a visão periférica. Ao rastrear o foco visual do
pesquisador (por exemplo, monitoramento do movimento dos olhos e da cabeça), a informação
visual na área focal pode ser mais detalhada, enquanto técnicas de zoom semântico operam na
periferia.
Para visualizações em tiled display com pós-alta-definição, é importante considerar
também a qualidade das escalas de visualização projetadas. Como a visualização funcionará em
muitas escalas (a várias distâncias), o pesquisador deve levar em conta todos os métodos pelos
quais as visualizações podem ser estruturadas para análise multiescala.
Em termos do conceito de espaço-escala de Furnas e Bederson (1995), uma tela com
mais pixels pode mostrar maior quantidade de dados no espaço (maior visão geral) ou maior
profundidade em escala (mais detalhes). Embora isto seja uma troca estrita, uma tela com pixels
suficientes pode aliviar essa articulação a um ponto razoável.
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Em algumas situações, há benefícios claros apenas com o aumento do tamanho da
visualização. Além de simplesmente escalar visualizações maiores, há duas abordagens em
representações visuais que podem ser usadas para explorar pixels adicionais:
• Múltiplos pontos de vista: pixels adicionais podem ser usados para separar os dados
em mais pontos de vista. Tiled displays são especialmente adequadas para múltiplos
pontos de vista, pois fornecem uma estrutura visual natural para gerir e organizá-los em
uma grade, como o hyperwall dos pesquisadores Timothy Sandstrom, Chris Henze e
Creon Levit.

We have described the hyperwall, a system supporting interactive exploration of
MDMV data and simulations. Because we have a full blown Beowulf cluster, each
node of which is armed with its own graphics card, we can run compute and graphics
intensive applications, bringing a powerful array of tools to bear on many problems.
This allows us to compute whole arrays of visualizations or simulations in parallel,
displayed at high-resolution, in a highly interac- tive fashion. The sheer visual nature
of the display system encourages people to scan the displays looking for trends,
relationships, and anomalies. We find that scientists want to walk right up to the wall
of screens, look closer, and point out observational curiosities to co-investigators. The
hyperwall is becoming a useful, high-bandwidth collaboration environment for a
variety of scientific teams156. (SANDSTROM et al., 2003, pág. 132)

Podemos citar como exemplo que o aumento do número de pontos de vista em um mapa
coroplético157 pode suportar o aumento da dimensionalidade dos dados demográficos. Da
mesma forma, a exibição simultânea de múltiplos pontos de vista (heterogêneos) pode ajudar a
desvendar as ligações nas relações de um conjunto de dados complexos como o sistema Jigsaw,
no qual “presents information about documents and entities through multiple distinct
visualizations, called views158” (STASKO et al., 2008, pág. 121).

156

Nós descrevemos o hyperwall, um sistema de apoio à exploração interativa dos dados e simulações MDMV.
Como temos um cluster Beowulf desenvolvido, cada nó é armado com seus próprios gráficos, podemos executar
aplicativos de computação e gráficos intensivos, trazendo um poderoso conjunto de ferramentas para suportar
muitos problemas. Isso nos permite calcular matrizes inteiras de visualizações ou simulações paralelamente,
exibidas em alta resolução e de uma forma altamente interativa. A natureza visual do sistema de exibição encoraja
as pessoas a verificarem a tela à procura de tendências, relacionamentos e anomalias. Nós descobrimos que
cientistas querem andar próximos das telas, olhar mais de perto e destacar curiosidades observacionais para
coinvestigadores. O hyperwall está se tornando um ambiente de colaboração útil, de alta largura de bandas, para
uma variedade de equipes científicas. (SANDSTROM et al., 2003, pág. 132)
157
O mapa coroplético emprega a variante visual cor (saturação, brilho e matiz) ou valor para conceber dados
concernentes como taxas, porcentagens e índices.
158
“Apresenta informações sobre documentos e entidades, por meio de múltiplas visualizações distintas, chamadas
de pontos de vista” (STASKO et al., 2008, pág. 121).
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Visualização incorporada: Em contrapartida, pixels adicionais podem ser usados para
incorporar diretamente mais dados visíveis a uma única e ampla visão. A exibição pode
ser alargada fisicamente na tela, propiciando que cada glifo de dados envolva mais
pixels. Mais informações visuais podem, então, ser codificadas em cada glifo, ou até
mesmo pequenas visualizações de dados incorporados a um conjunto de dados
multiescala. Por exemplo, em vez de mostrar uma visão geral, com apenas pequenos
pontos com todos os detalhes disponíveis, a visualização em tiled display, como
demonstrada na Figura 56, pode incorporar vários detalhes à visão geral.

Figura 56: Detalhes incorporados à visão geral
Fonte: <http://www.rogerwhitson.net/wp-content/uploads/2016/02/database_cleanup-1140x488.jpg>

A visualização incorporada em tiled display pode ser mais vantajosa para o agrupamento
de informações relevantes, conforme constatamos em BethYost e Chris North: “spatially
grouping information and visual aggregation are both important factors in the performance of
space-centric visualizations on large displays159” (YOST; NORTH, 2006, pág. 109). A
abordagem da visualização incorporada nem sempre é possível na tela padrão de um desktop,
haja vista a menor resolução e o tamanho. Em telas maiores, essa técnica escala graficamente
melhor porque, proporcionalmente, menos da tela é necessário para o atributo visível, o que
tornam as visualizações incorporadas ideais para tiled display com pós-alta-definição.

“Agrupamento de informações espaciais e agregação visual são fatores importantes no desempenho de
visualizações centradas em telas grandes” (YOST; NORTH, 2006, pág. 109).
159
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A visualização incorporada pode ter muitas formas, como a possibilidade de incorporar
detalhes de alto nível ou usar subvisualizações para conjuntos de dados em multiescalas. Outra
abordagem é criar um híbrido entre vários pontos de vista, com as múltiplas visões coexistindo
em um mesmo espaço compartilhado. É necessário permitir que sustente múltiplas metáforas
espaciais mistas “to support multiple types of grouping, tools are required to help users create
additional views of individual or multiple artifacts to reflect multiple perspectives 160”
(ROBINSON, 2008, pág. 104). Pode-se criar uma área de trabalho flexível, de forma livre,
adequada à exploração e ao formalismo incremental (SHIPMAN et al., 1995, pág. 351 e
SHIPMAN; MCCALL 1999, pág. 204).
As diferenças mais básicas parecem ocorrer com as técnicas de navegação: há uma troca
entre a navegação em ambiente digital e a física. Enquanto a física (movimentação dos olhos,
cabeça e corpo) tem vantagens em velocidade e em manter o contexto, a navegação em
ambiente digital (pan e zoom) pode exigir menos esforço extremo dos pesquisadores. Enquanto
telas menores enfatizam a navegação em ambiente digital, telas maiores oferecem as duas
opções. Segundo estudos de Robert Ball et al., usuários preferem a navegação física, reduzindo
assim a quantidade de navegação em ambiente digital, conforme sua conclusão: “larger displays
lead to more physical navigation, which reduces the need for virtual navigation, which offers
improved user performance161” (BALL; NORTH, 2007, pág. 199).
As técnicas de navegação em ambiente digital básica, tipicamente usadas na
visualização científica (tais como visão geral + detalhes, foco + contexto e panorâmica + zoom),
são afetadas pela navegação física em tiled display com pós-alta-definição. A estratégia
panorâmica + zoom deve representar a posição do usuário ao centralizar o zoom e a sua
distância a partir da tela, de acordo com o movimento panorâmico.
Multiscale interaction can provide automatic rate adjustment for navigation controls,
such as panning and zooming, based on users’ physical position relative to the display.
For example, when users are up close, they would have fine movement control and
when they are further back, they would make more coarse movements 162. (PECK et
al., 2009, pág. 33)

“Para suportar vários tipos de agrupamento são necessárias ferramentas que ajudem os usuários a criar vistas
adicionais de artefatos individuais ou múltiplos para refletir várias perspectivas”. (ROBINSON, 2008, pág. 104)
161
“Telas maiores levam a uma navegação mais física, o que reduz a necessidade de navegação virtual, oferecendo
melhor desempenho ao usuário” (BALL; NORTH, 2007, pág. 199).
162
Interação multiescala pode fornecer ajuste de taxa automático para controles de navegação, como panorâmica
e zoom, com base na posição física do usuário em relação à tela. Por exemplo, quando os usuários estivessem
160
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Organizar os pontos de vista para a visão geral + detalhes é algo complexo. Em
visualizações de larga escala, por exemplo, detalhes da procura deveriam ser apresentados no
contexto. Quando pesquisadores solicitam os detalhes de dados específicos na visualização do
gráfico de dispersão (Figura 51, página 166), esses detalhes são exibidos de forma fragmentada,
no canto direito (usando o método de visão geral + detalhes), onde o pesquisador não pode vêlos, precisando navegar fisicamente, várias vezes, entre os detalhes e pontos dos dados. Em vez
disso, os detalhes devem estar incorporados à visão geral, assim como na Figura 56, ou aparecer
perto do ponto selecionado. Dessa forma, é provável que foco + contexto seja a estratégia mais
eficiente porque explora o grande espaço da tela para manter o contexto e localizar
temporariamente a exibição de detalhes dentro da área de acuidade visual do pesquisador. Tiled
display também melhora o problema principal de foco + contexto, ou seja, a escalabilidade
permite múltiplos focos para múltiplos usuários.
O espaço disponível na tela também deve ser usado para permitir a visualização de
vários detalhes pop-up ou focos (Figura 56) e, com isso, permitir ao pesquisador realizar
comparações ou manter informações de detalhes úteis persistentes na tela durante análises
longas. A propósito, no exemplo da rede de interação de proteínas (Figura 51, página 166), os
cientistas precisam manter os detalhes, conforme sua classe filogenética, de um componente de
rede gigantesco formado por 2.898 nós e 5.460 arestas.
Técnicas conhecidas, como zapear e selecionar, são mais críticas para a usabilidade de
visualização em tiled display. Mais dados podem ser exibidos ao longo das visualizações
coordenadas, cada qual simultaneamente visível. Ao analisar os dados em múltiplas
visualizações coordenadas, a capacidade de selecionar esses dados em uma visualização e
rapidamente ver onde se encontra tal informação nos outros pontos de vista é importante para
os pesquisadores. Além disso, no caso de uma visualização em larga escala que ocupe a tela
inteira, a habilidade de movimentação e o acesso a ligações é útil para comparações ou para
destacar dados correlacionados. Endert et al. demonstram que fazer essas comparações em
casos onde há grandes distâncias físicas entre os pontos é problemático para os pesquisadores
devido às dificuldades de como observar os dois valores a serem comparados e perceber
precisamente os valores representados de dois glifos distantes (2011, pág. 104).

próximos, eles teriam o controle de movimentos precisos, e quando estivessem mais para trás, fariam movimentos
mais grosseiros. (PECK et al., 2009, pág. 33)
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Geralmente, o desafio com as técnicas para selecionar dados em uma tela grande está
na escala. Os usuários devem ser capazes de selecionar a informação em nível individual e
geral. Consequentemente, técnicas de interação devem se adaptar para a multiescala. Novos
dispositivos de entrada e técnicas apresentadas pelos pesquisadores Kelvin Cheng e Kevin Pulo
(2003), da University of Sydney, propõem que em tiled display podem não funcionar bem nos
dois extremos. Por exemplo, gestos ou telas sensíveis ao toque podem ser grosseiros para
pequenas seleções sem técnicas especiais de interação (BENKO, 2006). Por outro lado, telas
sensíveis ao toque podem ocasionar dificuldades para fazer grandes seleções, principalmente
na presença de painéis em tiled display. Adaptações especiais, como estender virtualmente a
mão, trazendo objetos para mais perto, como as técnicas drag-and-pop e drag-and-pick
apresentadas pelos cientistas da computação Anastasia Bezerianos e Ravin Balakrishnan, da
Universidade de Toronto (BEZERIANOS, 2005, pág. 361-370), ou ter uma pequena visão geral
da região que se quer selecionar podem ajudar com essas questões (COLLOMB, 2005, pág. 2532). Um desafio proposto seria proporcionar interação dinâmica para os pesquisadores a partir
de determinados lugares.
Tiled displays com pós-alta-definição são fundamentalmente diferentes de telas
convencionais. Em vez de pequenos portais, nos quais o usuário deve encaixar seu trabalho, são
ambientes em escala humana, definidos mais pelas habilidades ou limitações do usuário do que
pela tecnologia. O desenvolvimento para essas telas, porém, não é um simples problema de
ordenar visualizações existentes ou exibir mais dados; em vez disso, os desenvolvedores devem
adotar uma perspectiva mais centrada no ser humano.
A abordagem antropocêntrica fornece uma visão geral acerca dos desafios e das
oportunidades com que os pesquisadores se deparam ao desenvolver visualizações científicas
em tiled display com pós-alta-definição. O aperfeiçoamento da tecnologia de visualização pode
cooperar decisivamente para a mudança da ciência e da cultura, por meio de uma nova escala
das coisas que percebemos.
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6. FILME CIENTÍFICO DE SUPER-ALTA-DEFINIÇÃO. TEMA: MARTE

O projeto de pesquisa “Produção de filme científico de super-alta-definição para ser
transmitido por redes fotônicas. Tema: Marte163”, financiado pelo Mack Pesquisa, órgão
financiador de projetos de pesquisa, com interveniência do Instituto Presbiteriano
Mackenzie,

entidade

mantenedora

da

Universidade

Presbiteriana

Mackenzie

e

executado/produzido pelo Laboratório de Artes Cinemáticas (LabCine), vinculado por essa
mesma Instituição de Ensino Superior (IES); foi aprovado em 20 de dezembro de 2013, o
levantamento de pesquisa começou em janeiro de 2014, mas a produção só pode se efetivar a
partir de setembro de 2015, devido a atrasos na aquisição dos materiais, equipamentos e
softwares necessários para a execução e produção do projeto, desse modo, finalizando
parcialmente em março de 2016.
O projeto encontra-se ainda em desenvolvimento. Foi dividido em duas partes, a
primeira parte finalizou no momento da entrega do filme em resolução Full HD para o
MackPesquisa em março de 2016, a segunda parte iniciou logo após esta entrega. Para tanto,
estão sendo estudadas as possibilidades de levantamento de recursos financeiros por meio do
Catarse164, através de financiamento coletivo. Devido a alguns trâmites legais em virtude de um
possível financiamento, é prevista a finalização do Projeto na íntegra com resolução 4K, no
segundo semestre de 2017.
O filme poderá servir tecnicamente para que os laboratórios parceiros (Laboratório de
Vídeo Digital – LAVID da UFPB, Laboratório de Arquitetura e Redes de Computadores –
LARC da USP e Laboratório de Realidade Virtual – LRV da UFRN) possam desenvolver
produtos cada vez mais evoluídos no que tange a captação e transmissão de filmes em pós-alta-definição, como o Fogo Player. Neste interim, podemos identificar as respectivas importâncias
desses três parceiros identificados; no que diz respeito a exibição e visualização, destacam-se o

A equipe do LabCine optou posteriormente por reduzir o nome oficial do projeto para simplesmente: “Projeto
Marte”, facultando singularidade e objetividade.
164
https://www.catarse.me/
163
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LARC e o LRV, no que diz respeito a transmissão por redes fotônica de alta velocidade,
destaca-se o LAVID.
Este Projeto permite continuidade às pesquisas que vem sendo desenvolvidas pelo grupo
de pesquisa do LabCine – vinculado à pós-graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) em
Educação, Arte e História da Cultura e à Faculdade de Computação e Informática (FCI) da
Mackenzie. Possui registro junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq165) e apoio da RNP, através do Grupo de Trabalho de Aplicações
Avançadas de Visualização Remota166 – tendo como foco filmes em pós-alta-definição, com ou
sem estereoscopia, transmissão por redes fotônicas de alta velocidade e a visualização avançada
remota.
Dentre desse âmbito do cinema (científico e educacional), o planeta Marte foi eleito
devido ao seu rico contexto histórico cultural e imaginário. A civilização babilônica (1900 1600 a.C.) foi a primeira a observar o planeta, tendo influência na cultura de outras civilizações,
como a grega antiga (1100 - 146 a.C.), a qual associava o planeta ao deus Ares (deus da guerra,
filho de Zeus e Hera) posteriormente associado pelos romanos (753 a.C. - 476 d.C.) a Marte (o
deus romano da guerra, filho de Juno e Júpiter). Grande parte dos acometimentos das
civilizações antigas tinham finalidades exclusivamente religiosas.

Também conhecido como Ares pelos os gregos, Estrela de Fogo para os japoneses,
Estrela da Morte para os babilônios e, por fim, Marte para os romanos, nome que foi
consagrado pelo fato de termos herdado boa parte da cultura e língua. Em comum,
reside a coincidência de que todos os nomes fazem menção a cor predominante do
solo marciano: o vermelho, que remete a sangue e deuses belicosos. (KENNERLY,
2012, s/p)

Incialmente, Marte teve caráter mitológico/religioso, até começar a despertar o interesse
na ciência, começando pela fase de observação, através do telescópio do astrônomo, físico,
matemático e filósofo italiano Galileu Galilei (1564-1642) em 1610. Todas as observações
astronômicas até então, eram cometidas a olho nu. Nesse ano, Galilei, construiu um telescópio,
e devido a este acontecimento, foi possível que o homem visse o céu mais próximo.

165
166

http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/8233056232210320
http://wiki.rnp.br/display/vraa
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Durante o período da Guerra Fria (1947-1991), o planeta “Marte assume um papel
imaginário fundamental no contexto da guerra fria”, recorda Almeida, narradora do filme do
Projeto Marte (2016, 06:37 min); as potências da época, a antiga União Soviética (URSS) e
EUA se envolveram numa corrida espacial, surgindo assim a fase exploratória, com a missão
Marte 1960 A, que ousou enviar a primeira sonda espacial à Marte, lançada em 10 de outubro
de 1960 pela URSS, mas devido a uma falha na espaçonave Marte 1M a qual levava a sonda
espacial 1M No.1, os motores desligaram-se aos cinco minutos e nove segundos após a
decolagem. Devido a essa tragédia, a sonda não alcançou a órbita e os destroços desabaram na
região da Sibéria, ao norte da Ásia (LEPAGE, 2010, s/p). Apesar da missão não conseguir êxito,
inaugurou a era das missões espaciais rumo ao planeta Marte.
Houve outras cinco missões que também não lograram êxito, até que na sétima tentativa,
com a missão Mariner 4, lançada em 28 de novembro de 1964 pela NASA, a partir de Cabo
Canaveral, Flórida, EUA, foi a primeira sonda a percorrer a órbita de Marte, a 9900 km do
planeta, em 14 de julho de 1965. O sucesso se fez pelas 22 imagens captadas, perfazendo um
por cento da área total do planeta, revelando as crateras marcianas e conferindo atmosfera tênue
contendo essencialmente gás carbônico (95%). A primeira imagem captada de Marte (Figura
57) corresponde a uma área aproximadamente de 330 x 1200 km de largura e levou 8 horas e
30 minutos para ser transmitida a partir da órbita do planeta e recebida na Terra em Joanesburgo,
África do Sul, percorrendo uma distância de 215.652.096 milhões de km, com resolução 200 x
200 px (SULLIVAN, 1965, s/p). A totalidade dos dados enviados foi de 5,2 milhões de bits,
levando mais de uma semana para a completa transmissão à Terra com velocidade de 8,33 bps
(HAMILTON, 1999, s/p). Por comparação, em 27 agosto de 2003, o planeta aproximou-se a
55.760 milhões de quilômetros da Terra: a menor distância nos últimos 60 mil anos (LOBATO,
2003, s/p).
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Figura 57: Primeira imagem captada de Marte
Fonte: <http://nssdc.gsfc.nasa.gov/imgcat/hires/m04_01d.gif>

Essa imagem conjuntamente com as outras 21 captadas a partir da órbita marciana,
aboliu o mito do século XIX de a superfície de Marte ser semelhante com a da Terra, com
planícies, lagos e montanhas e habitado por civilização avançada. As imagens acarretaram
conclusões de que a superfície de Marte se assemelha muito com a Lua da Terra, com inúmeras
crateras.
O planeta Marte como tema, se fundamenta por ser alvo exploratório das últimas
missões espaciais da NASA, a mais importante e atuante entre a seis agências espaciais167
mundiais que já intentaram explorar o planeta. Destas a NASA obteve 16 missões bem

Agência Espacial Europeia – ESA (European Space Agency), Agência Espacial Federal Russa –
ROSCOSMOS, Organização Indiana de Pesquisa Espacial – ISRO (Indian Space Research Organisation),
Administração Espacial Nacional da China – CNSA (Chinese National Space Administration) e a Agência
Espacial Japonesa – JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency).
167
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sucedidas e 5 missões fracassadas, a ROSCOSMOS obteve 2 missões bem sucedidas e 18
missões fracassadas e a ISRO obteve 1 missão bem sucedida, e as ESA, CNSA e JAXA não
obtiveram nenhuma missão favorável, conforme Tabela 14.

AGÊNCIA

ROSCOSMOS

NASA

MISSÕES BEM SUCEDIDAS
Marte 2 (19 de maio de 1971)
Marte 3 (28 de maio de 1971)

MISSÕES FRACASADAS
Marte 1960 A (10 de outubro de
1960)
Marte 1960 B (14 de outubro de
1960)
Marte 1962 A (24 de outubro de
1962)
Marte 1 (1 de novembro de 1962)
Marte 1962 B (4 de novembro de
1962)
Zond 2 (30 de novembro de 1964)
Zond 3 (18 de julho de 1965)
Marte 1969 A (27 de março de
1969)
Marte 1969 B (2 de abril de 1969)
Kosmos 419 (10 de maio de 1971)
Marte 4 (21 de julho de 1973)
Marte 5 (25 de julho de 1973)
Marte 6 (5 de agosto de 1973)
Marte 7 (9 de agosto de 1973)
Phobos 1 (5 de julho de 1988)
Phobos 2 (12 de julho de 1988)
Marte 96 (19 de novembro de 1996)
Fobos-Grunt (08 de novembro de
2011)
Mariner 4 (28 de novembro de Mariner 3 (5 de novembro de 1964)
1964)
Mariner 8 (8 de maio de 1971)
Mariner 6 (24 de fevereiro de Mars Observer (25 de setembro de
1969)
1992)
Mariner 7 (27 de março de 1969) Mars Climate Orbiter (11 de
Mariner 9 (30 de maio de 1971)
dezembro de 1998)
Viking 1 (20 de agosto de 1975)
Mars Polar Lander (3 de janeiro de
Viking 2 (9 de setembro de 1975) 1999)
Mars Global Surveyor (7 de
novembro de 1996)
Mars Pathfinder (4 de dezembro de
1996)
(Continua – Tabela 14)
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(Continuação – Tabela 14)
2001 Mars Odyssey (7 de abril de
2001)
Mars Exploration Rover A (10 de
junho de 2003)
Mars Exploration Rover B (7 de
julho de 2003)
Mars Reconnaissance Orbiter (12 de
agosto de 2005)
Phoenix (4 de agosto de 2007)
Mars Science Laboratory (26 de
novembro de 2011)
Mars Atmosphere and Volatile
Evolution (18 de novembro de
2013)
JAXA

Planeta-B (4 de julho de 1998)
Mars Express (2 de junho de 2003)
Missão Schiaparelli (14 de março
de 2016)
Yinghuo-1 (08 de novembro de
2011)

ESA
CNSA
ISRO

Mars Orbiter Mission
novembro de 2013)

(05 de

Tabela 14: Missões a Marte
Fonte: Próprio autor, 2016

Apesar de inúmeras missões desastrosas, Marte foi o primeiro planeta do sistema solar,
excetuando o planeta Terra, a ser explorado pelos seres humanos, tendo missões bem-sucedidas
nas últimas décadas, como as catalogadas na Tabela 15, demonstrando a importância do tema
e escolha entre os oito planetas do sistema solar.
ANO
1964
1969
1969

1971

MISSÃO /
AGÊNCIA
Mariner 4
NASA
Mariner 6
NASA
Mariner 7
NASA
Marte 2
Roscosmos

CONCRETUDE
Enviou 22 imagens captadas a partir da órbita de Marte, há
9900 km.
Enviou 75 imagens captadas a partir da órbita de Marte, há
3300 km.
Enviou 126 imagens captadas a partir da órbita de Marte,
há 3518 km.
O aterrissador (item da sonda esperada a pousar a superfície),
colidiu-se com o solo sem enviar qualquer dado. No entanto,
foi o primeiro objeto construído na Terra a atingir a superfície
marciana.
(Continua – Tabela 15)

186

1971
1971

1975

1975

1996

1996

2001

2003

2005

(Continuação – Tabela 15)
Marte 3
Enviou 60 imagens a partir da órbita de Marte, entre 1380 e
Roscosmos
25000 km.
Enviou 7329 imagens captadas a partir da órbita de Marte, entre
Mariner 9
1390 e 17140 km, com essa quantidade de imagens captadas,
NASA
foi elaborado o primeiro mapa global de Marte.
Efetuou experimentos biológicos com intuito de verificar
Viking 1
microrganismos em Marte, contudo os resultados consistiram
NASA
negativos.
Realizou os mesmos experimentos que a Viking 1, porém, seus
experimentos biológicos foram inconcludentes.
Ambas as missões Vikings foram suficientemente notórias,
tanto na qualidade quanto na quantidade de dados coletados e
Viking 2
enviados. As sondas orbitadoras captaram mais de 52000
NASA
imagens e cartografaram 97% da superfície de Marte, em
diferentes ângulos, permitindo superior detalhamento
topográfico. As sondas aterrissadoras captaram e enviaram
4500 imagens e dados a partir da superfície.
Realizou levantamento topográfico da superfície que permitiu
Mars Global
a descoberta de evidências de que em tempos remotos, que a
Surveyor
água deixara sinal sob feitio corrosivo em bases geológicas,
NASA
como na concepção de canais.
A novidade dessa missão foi o transporte de um pequeno
veículo batizado de Sojourner e pesava 10 kg. Percorreu a
superfície com o propósito de explorar e examinar o solo,
Mars Pathfinder
efetuou 15 exames químicos das rochas de Marte.
NASA
No filme Perdido em Marte (2015), do diretor Ridley Scott, o
astronauta Mark Watney aproveita a sonda para instaurar
comunicação a Terra.
Orbitou Marte por 2 anos e 4 meses, colhendo dados a respeito
de quais elementos químicos e minerais prevalecem na
2001 Mars
superfície de Marte. Com o objetivo de analisar o risco
Odyssey
potencial de radiação para uma possível futura exploração
NASA
humana, possível existência de água no presente ou passado
para aferir a probabilidade de existência de vida marciana.
Enviou dois importantes veículos rovers (Spirit e Opportunity)
e pesavam 180 kg cada, transportavam sofisticados
Mars Exploration
instrumentos para examinar o clima, as rochas e o solo, em
Rover
busca de indícios da existência de água e possível vida. Em solo
NASA
marciano, o veículo Spirit percorreu 7730 m e o Opportunity
38740 m.
Levou um conjunto de novas tecnologias jamais antes
Mars
Reconnaissance
empregadas em pesquisa espacial, como: Câmera de
Orbiter
Navegação Óptica, Sondador do Clima de Marte e Frequência
NASA
de Comunicação na banda Ka – usando uma frequência 4 vezes
(Continua – Tabela 15)
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(Continuação – Tabela 15)

2007

Phoenix
NASA

2011

Mars Science
Laboratory
NASA

2013

Mars Orbiter
Mission
ISRO

2013

Mars Atmosphere
and Volatile
Evolution
NASA

mais alta que a da banda X, utilizada até então. Enviou para a
Terra no decorrer dos 700 dias de sua missão principal, cerca
de 34 Tb de dados, entre 0,5 até 4 mbs. Isto significa entre 10 a
20 vezes mais dados que a somatória de todos os dados
enviados de todas as missões antecedentes.
Entre as câmeras estão a: High Resolution Imaging Science
Experiment (HiRISE), aproveita a luz visível e tem capacidade
em captar objetos em escala, como fragmentos de rochas e
camadas do solo; Context Camera (CTX), prover uma imagem
em uma ampla área e em altíssima resolução.
Pesquisou por molécula de água na região do pólo norte do
planeta. Entre os equipamentos levados, destacamos o Surface
Stereoscopic Imager (SSI), o qual desempenha a função dos
“olhos”, provendo imagens em alta resolução e estereoscópica,
simulando o que um ser humano veria se estivesse lá.
Transportou um veículo rover (Curiosity) e investiga a
possibilidade de habitabilidade planetária, analisa o clima, a
aerologia e coleta dados para a emissão de uma futura missão
tripulada. Encontrou um leito remoto de rio em seu local de
pouso.
Avaliou tecnologias para a exploração interplanetária. Tonouse a terceira agência espacial a chegar ao planeta Marte com
sucesso na missão, após a Roscosmos e NASA.
Explora a atmosfera a fim de determinar por que ela e a água
do planeta foram perdidas no decorrer do tempo.
Tabela 15: Missões a Marte bem-sucedidas
Fonte: Próprio autor, 2016

A pesquisa do Mackenzie envolveu discentes da Graduação e Pós-Graduação (Mestrado
e Doutorado), tanto internos da Mackenzie, quanto externos, de outras IES168, capacitando-os

168

A equipe que compôs o projeto teve a seguinte composição, pesquisadora líder: Jane Mary Pereira de Almeida;
pesquisadora: Maria da Graça Mizukami; pesquisadores voluntários: Aldrin Vianna de Santana, Alfredo Luiz Paes
de Oliveira Suppia, Cícero Inácio da Silva, Luca Alverdi e Wilson Roberto Avilla; alunos bolsistas: Adriano
Paradiso Bisca e Silva e Yukari Vieira Ritzmann; alunos voluntários: Breno Bitarello Sad, Fernanda Maria Oliveira
Araújo, Piero Sbragia, Mateus Guzzo, Vítor Yugo Katanosaka e Vic von Poser.
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como novos e futuros pesquisadores das imagens tecnológicas e além disso em pesquisas
abrangendo temas científicos, quaisquer que sejam suas características peculiares, tendo como
base fundamental de que a visualização dos milhares de pixels da imagem pós-alta-definição,
com ou sem estereoscopia, seja apropriada para articular diferentes escalas, macro e micro.
A história cultural/científica do planeta Marte começou a ser contada a partir do
momento em que foi observado por telescópio pelo astrônomo, físico, matemático e
horologista169 holandês Christiaan Huygens (1629-1695) em 28 de novembro de 1659,
descobrindo e descrevendo uma mancha negra em forma de “V” na superfície do planeta, típico
da Syrtis Major, um vulcão bem desgastado (HIESINGER, 2004, pág. 121-132). Em 1877, o
astrônomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli (1835-1910), em virtude de suas
observações através de um telescópio com 22 cm, foi o primeiro a conceber um mapa do planeta
com supostos continentes e mares, inclusive batizando-os, conforme Figura 58. Notou uma
densa contextura de bases lineares à superfície, conhecido por “canais” (“canali” em italiano).
O termo aponta de tal maneira para uma conformação natural como para formação artificial,
originando distintas proposições sobre existência de vida em Marte, acarretando ondas de
conjecturas, pressuposições e lendas sobre a probabilidade de vida marciana.

Figura 58: Mapa de Marte concebido por Schiaparelli em 1877
Fonte: <http://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2012/03/Karte_Mars_Schiaparelli_MKL1888.png>
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Horologia é a ciência e arte concernente aos aparelhos de medição do tempo, como relógios e cronógrafos.
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O matemático, astrônomo, escritor e empresário americano Percival Lowell (18551916), no século XX, influenciou a percepção cultural acerca do planeta com suas observações
dos canali de Schiaparelli, pressupondo de que realmente havia civilização avançada em Marte,
a qual buscava combater à desertificação através de mecanismo de canais com objetivo de
conduzir água dos polos para as regiões mais áridas. Para tanto, em 1894 mudou-se e construiu
o Observatório Lowell em Flagstaff, Arizona, região com altitude superior a 2.000 m do nível
do mar e com noites com escassa nebulosidade, perfeita para observações astronômicas, onde
instalou um telescópio com 49 cm e posteriormente uma outra com 61 cm. “Menos de ano
depois, já estava popularizando descobertas incríveis e uma visão nova e radical de Marte”
(GRINSPOON, 2005, pág. 66) através de mapas idealizados a partir de suas observações,
conforme Figura 59, “Lowell confirmou a presença de um padrão geométrico de canais
marcianos cobrindo o globo inteiro” (Idem) (ibidem).

Figura 59: Mapa de Marte concebido por Lowell em 1895
Fonte: <http://www.zenite.nu/figs/f14/giovanni.jpg>

Viveu e observou intensivamente o planeta Marte por 15 anos. Após 1909 localizou
outro planeta, dedicando-se ao então chamado Planeta X. Após sua morte as pesquisas
prosseguiram e em 1930, foi descoberto o planeta Plutão (PL), iniciais de Percival Lowell.
Ainda em vida expressou suas observações sobre Marte em três livros: Mars (1895), Mars and
its Canals (1906) e Mars as the Abode of Life (1908), apresentando seu julgamento da
existência de civilização inteligente em Marte (VEDA, 2013, pág. 22).
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As teorias de existência de vida inteligente em Marte alimentaram a fantasia na vertente
literária do escritor inglês Herbert George Wells (1866-1946), com sua obra prima, A Guerra
dos Mundos (1898). Foi a primeira literatura de ficções científicas responsável por disseminar
na fantasia popular a imagem ameaçadora de uma civilização avançada e belicosa – terror que
se revelou “real” para uma fração dos americanos durante transmissão radiofônica de uma
adaptação de A Guerra dos Mundos, na véspera do Halloween (dia das bruxas) de 1938, narrada
por Orson Welles, em um dos mais famosos episódios da história da comunicação de massa.
A vertente literária de ficção científica envolvendo Marte contagiou escritores mundo
afora, como o russo Alexander Bogdanov (1873-1928), com sua obra Estrela Vermelha (1908),
os americanos Edgar Rice Burroughs (1875-1950), com sua obra A Princesa de Marte (1912) e
Ray Bradbury (1920-2012) com sua famosa obra As Crônicas Marcianas (1950), a qual inspirou
o brasileiro Fausto Cunha (1923-2004), com sua obra As Noites Marcianas (1960). Esses
autores são apenas alguns exemplos aqui citados. Dentro da temática marciana já coube quase
tudo: utopia, mito, fábula, sátira, aventura, peripécia, parábola política, pacifismo,
paranormalidade etc.
O cinema e a televisão também incorporaram a temática. A primeira tentativa foi de
Thomas Edison (1847-1931) – inventor da lâmpada elétrica incandescente, do fonógrafo,
do cinescópio e ainda aperfeiçoou o telefone – com o filme A Trip to Mars (1910). O primeiro
filme russo foi Aelita, A Rainha de Marte (1924). Depois sucederam-se diversos outros títulos,
como: Marvin, o Marciano (1948) – personagem da Looney Tunes; o Planeta Vermelho Irritado
(1959); o seriado Flash Gordon para Marte, exibido nos EUA na década de 1950; diversos
episódios do seriado Space Patrol (1962); Robinson Crusoe on Mars (1964); Thunderbirds Are
GO (1966) e o seriado britânico Capitão Escarlate (1967 a 1968). Todas essas produções foram
criadas de acordo com a fantasia popular marciana, um planeta de intensos anseios e povoado
por seres superiores e fantasiosos, podendo se configurar como seres manso ou hostis terríveis,
este período antecede a Mariner 4, primeira missão a captar as primeiras imagens do planeta,
desmistificando toda crença em seres alienígenas superiores.
A inserção de telescópios cada vez maiores – como os do Observatório Monte Wilson
(1904), em Los Angeles, Califórnia, EUA, no qual seu principal telescópio refletor possui 1,5
m de diâmetro e os do Observatório Monte Palomar (1928), em San Diego, Califórnia, EUA, o
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qual possui três grandes telescópios: o Samuel Oschin (1,22 m), o Hale (5,08 m), e um
telescópio refletor com 1,52 m – não foi possível corroborar com a existência dos canais.
Mesmo nas condições mais propícias em visibilidade e com telescópios maiores, os
“canais” se demudavam em grânulos e traços dissonantes, aduzindo que eram puro fenômeno
óptico.
O mito em torno da cultura sobre Marte teve um revés com as sondas americanas
Mariner 4 (1964) e as Mariner 6 e 7 (1969). A primeira captou 22 imagens, a segunda 76 e a
terceira 126. Pela primeira vez expuseram imensos picos de vulcões extintos, várias crateras e
panorama desértico. Dos marcianos e dos canais, nem vestígio! Conforme confirmação da
Nasa.
In 1969, Mariner 6 and Mariner 7 completed the first dual mission to Mars, flying by
over the equator and south polar regions and analyzing the Martian atmosphere and
surface with remote sensors, as well as recording and relaying hundreds of pictures.
By chance, both flew over cratered regions and missed both the giant northern
volcanoes and the equatorial grand canyon that was discovered later. Their approach
pictures did, however, show that the dark features on the surface long seen from Earth
were not canals, as once interpreted in the 1800s170. (NASA, 2006, S/P)

As imagens captadas pelas sondas põem fim a uma era fantasiosa infligida por um erro
óptico, que causou uma grande crença em seres alienígenas. Somente a partir das primeiras
imagens, a ciência realmente pode começar a desmistificar o planeta vermelho. Mesmo
reconhecendo que a imagem pode falsear uma série de elementos do seu referente, ainda assim
a ciência lida com essas imagens em sua validação.
Em 2010, a Nasa elaborou um mapa de Marte (Figura 60) com a maior precisão até
àquela época, utilizando 21.000 imagens obtidas pela câmera infravermelha multibanda da
sonda Mars Odyssey, utilizando o Sistema de Imagem por Emissão Térmica (Thermal Emission
Imaging System – THEMIS), com a melhor definição vista até àquele momento, 100 metros
por pixel (CHOW, 2010, s/p). O Valles Marineris (o Grand Canyon de Marte), equivale a
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Em 1969, Mariner 6 e Mariner 7 completaram a primeira missão dupla a Marte, sobrevoando sobre o equador
e as regiões polares do sul, analisando a atmosfera marciana e a superfície com sensores remotos, bem como a
gravação e retransmissão de centenas de imagens. Por acaso, ambas sobrevoaram regiões de crateras tanto os
vulcões gigantes do norte quanto o grande cânion equatorial que foi descoberto mais tarde. Essas imagens de
aproximação, no entanto, mostraram que os traços escuros na superfície vista da Terra não eram canais, como uma
vez interpretado no século XIX. (NASA, 2006, S/P)
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distância entre Manaus a Porto Alegre se fosse na Terra. No retângulo com borda vermelha,
uma pequena secção dele com 144 km de largura.

Figura 60: Valles Marineris, no mapa de Marte concebido pela Nasa em 2010
Fonte: NASA/JPL/Arizona State University

Em 2013, a ESA divulgou um mapa 3D de alta resolução do planeta Marte171 (Figura
61), com as imagens captadas pela câmera estereoscópica da Mars Express. Corresponde a
87,8% da superfície do planeta, formado por 2702 faixas individuais. Possui resolução de 20 m
por pixel (ESA, 2013, s/p), o que denota que há potencialidade para horas de zoom à procura
de sinais de água e/ou vida, conforme melhor detalhe na Figura 62.
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No site da ESA é possível realizar o download do mapa 3D e escolher o formato e tamanho do arquivo desejado.
<http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2013/02/Mapping_Mars>
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Figura 61: Mapa 3D de Marte em 2013
Fonte: ESA

Figura 62: Detalhe do mapa 3D de Marte em 2013
Fonte: ESA

Podemos denotar através desses exemplos de mapas, a contribuição e esclarecimento
sobre o relevante papel que a imagem de satélites e sondas exercem na construção do
conhecimento sideral, fazendo surgir modos inéditos de produção de dados e tratamento da
informação, juntamente com a superiorização das tecnologias de visualização e transmissão de
dados, ajudando a ciência a progredir nas pesquisas de um determinado elemento cósmico,
nesse caso específico, o planeta Marte.
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6.1 Produção e desdobramentos em andamento

O desenvolvimento argumentativo do filme partiu das imagens obtidas e analisadas da
NASA, internet, livros, revistas e jornais. Após demarcação de pontos básicos a serem
aportados, as imagens selecionadas com baixa resolução receberam upgrade para a alta-definição. Posteriormente, será auferido novamente upgrade, sendo que dessa vez para a pós-alta-definição.
Em 2014, dois pesquisadores (Jane de Almeida e Cícero Inácio da Silva) viajaram à NASA
Ames Research Center (ARC), centro de pesquisas e local de testes em voos espaciais, situado entre as
cidades de Mountain View e Sunnyvale, Califórnia, EUA. Foram realizadas entrevistas com Michael

Sims e Jon Welch, da NASA Mars Institute e integrantes da missão Mars Science Laboratory
de 2011, a qual transportou o veículo rover Curiosity, que chegou à superfície de Marte em 6
de agosto de 2012, ambos são responsáveis pelo processamento das imagens recebidas da
Curiosity. Ambas as entrevistas foram traduzidas e legendadas para o português e filmadas em
4K, resolução final pretendida do Projeto Marte. A entrevista com Michael Sims consta na
primeira parte do filme, já a entrevista com Jon Welch virá na segunda parte. A entrevista
abordou sobre a possibilidade e perspectiva de exploração tripulada porvir, a procura de
indicativos de vida remota e a importância das imagens captadas em Marte, única coisa real
obtida nas explorações e que servem para pesquisas – como a química e o campo magnético –
através da visualização científica.

Maravilhoso se ter a chance de realmente poder brincar na superfície de outro planeta.
Acordar de manhã e ver imagens do planeta como se você o estivesse explorando. A
exploração do sistema solar tem uma perspectiva biológica. Mas a minha perspectiva
é de que a exploração do sistema solar se dá toda através de imagens. Há várias
questões secundárias, medem-se campos magnéticos, a química e tantas outras coisas,
mas todo interesse, nosso verdadeiro apelo vem de ser capaz de enxergar aquilo que
se está vendo.
Nós, humanos, somos criaturas muito visuais. Nós vemos alguma coisa e a
entendemos. Todo dia quando vemos as imagens que chegam de Marte para mim, é
como se eu estivesse lá, e é como se eu estivesse em um deserto, no sul da Califórnia
ou no Arizona. Parece um lugar onde posso caminhar e pensar como poderia ser...
muito interessante... muito reconfortante para um ser humano.
Um dos verdadeiros motivos da exploração de Marte é o de ele ser aparentemente o
planeta mais semelhante à Terra no sistema solar. Parece um lugar onde os humanos
poderiam viver. Mas parece muito mais um lugar onde pode ter existido vida ou onde
ela ainda pode existir.
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Qual a amplitude do que entendemos por vida? Qual a amplitude da nossa busca por
vida em Marte? Bem, provavelmente não estamos procurando por isso. Basicamente,
a maior parte das missões talvez com a exceção da Mars/Phoenix, procurou observar
se a geologia de Marte poderia ser consistente com o fato de ter existido vida alguma
vez, se houve água antigamente.
Quando se pensa em vida em relação a Marte surgem várias questões: existiu vida no
passado, há vida agora, terá vida no futuro? A maior parte dos esforços se concentrou
em saber se houve vida no passado. Existiu química que permitiu haver vida? Tivemos
carbonetos? Tivemos água fluindo no passado? Nosso interesse em saber se há vida
no presente é secundário. A descoberta de metano em missões feita pela Curiosity, é
um indicador importante de que possa ter existido vida, porém em variáveis sem muita
sincronia com a biologia da Terra.
Em terceiro lugar está a questão sobre a vida no futuro. Para mim, esta é a grande
questão. Penso que Marte será um novo lar para a humanidade. Em breve seremos um
planeta de multiespécies. Viveremos em Marte, na Terra e vamos viver na Lua e em
outros lugares. Seremos um planeta multiespécie. Para mim, o mais interessante disso
tudo é saber quais peças devemos colocar juntas para construir uma civilização. Eu
vou no mesmo instante, se me chamarem.
A questão para mim é o que estamos querendo fazer para realizar isso? Não queremos
olhar para nossas crianças e dizer: “poderíamos ter ido a Marte, vocês poderiam ter
ido para lá, mas agora não podem, porque não fizemos nada durante a nossa geração”.
Para mim, isso é parte do que estamos fazendo, ...uma escolha. (SIMS in PROJETO
Marte, 2016, 14:38 min)

Em 2015, três pesquisadores (Jane de Almeida, Cícero Inácio da Silva e Mateus Guzzo)
viajaram ao Mojave Air and Space Port, localizado na cidade de Mojave, Califórnia, EUA. É o
principal centro certificado nos Estados Unidos para lançamentos horizontais de espaçonaves,
certificado como um spaceport172 pela Administração Federal de Aviação, em junho 2004.
Abrange três objetivos essenciais: testar voo, desenvolver a indústria espacial e conservar
aeronaves de grande porte.
Em Trona Pinnacles, foi captada as imagens para a abertura do filme (Figura 63) e onde
foram realizados inúmeros filmes de sucesso de ficção científica e também de Marte ou
extraterrestres, como a série americana Perdidos no Espaço (1965-1968) e os filmes Jornada
nas Estrelas V: A Última Fronteira (1989), Dinossauro (2000), Planeta dos Macacos (2001) e
Alien Hunter (2016).
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É o primeiro porto espacial construído com finalidades comerciais.
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Figura 63: Trona Pinnacles
Fonte: PROJETO Marte

O filme foi editado na resolução Full HD em um notebook com processador Core I7 e
HDs externos de 6 tb, garantindo espaço de armazenamento.
Em fase de pós-produção, as imagens em 4K padeceram downgrade173 e upgrade das
imagens com baixa resolução, igualando-as em resolução FullHD. Houve uma pesquisa para
sonorização, visando especificação de sons “espaciais”.
Após concluídaa segunda parte do filme, ele deverá ser exibido em salas especialmente
preparadas para 4K e apresentado/transmitido em festivais e eventos científicos de porte. A
experiência será publicada como artigo científico, do ponto de vista tecnológico e cultural. Mas
já há fruto advindo desse projeto, como a exposição “Ulla! Ulla! Ulla! Ulla! Marcianos,
Intergalácticos e Humanos”, com curadoria de Jane de Almeida. A exposição foi entre os dias
04 de setembro a 05 de novembro de 2016 na Casa Nova Arte e Cultura Contemporânea, em
São Paulo. A exposição sugeriu ao público o pensar a respeito das imagens clichês da ciência,
a criação de seres e artefatos extraterrestre e a cultura utópica de deslumbramento no século
XXI. Foram apresentadas obras com alumbramento alienígena, como verificamos no site da
Casa Nova Arte.
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Downgrade é o processo inverso ao upgrade, caracterizando-se por retroceder algo a um ponto precedente.
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Os artistas convidados têm contatos especiais com o cosmos. Alguns ousam
decodificar figurativamente seres espaciais desconhecidos, outros invertem e alteram
as imagens científicas. Alguns se apresentam com a própria forma alienígena. Outros
elaboram utopias para o século XXI (CASANOVAARTE, 2016, s/p).

Para a mostra, foram convidados artistas nacionais e internacionais. O convidado
especial da exposição foi o brasileiro Henrique Alvim Corrêa, cujos desenhos originais que
ilustraram a edição belga de 1906 pertencem a colecionadores particulares no exterior, no
entanto foram exibidos cinco (de um total de 31 - Figura 64) e uma pintura a óleo inédita. Os
demais artistas foram o brasileiro Fernando Duval, o filipino David Medalla, o angolano
Kiluanji Kia Henda e o suíço Olaf Breuning.

Figura 64: Exposição “Ulla! Ulla! Ulla! Ulla! Marcianos, Intergalácticos e Humanos”
Fonte: Próprio autor

A mostra ganhou o reconhecimento de vários portais que noticiaram amplamente o
evento, como os seguintes: Casa Nova Arte e Cultura Contemporânea174, LabCine175, Sopa
Cultural176, Touch of Class177, Jornal Dia Dia178, O Beijo179, Select180, SP-Art181, Zupi182, Mapa

174

http://casanovaarte.com/blog/ullaulla/
https://labcine.com/2016/08/31/ulla-ulla-ulla-ulla-marcianos-intergalacticos-e-humanos/
176
http://www.sopacultural.com/casa-nova-arte-e-cultura-contemporanea-apresenta-exposicao-ulla-ulla-ullaulla-marcianos-intergalacticos-e-humanos/
177
http://www.touchofclass.com.br/index.php/2016/08/23/art-weekend-sao-paulo-2016-confira-a-programacaocompleta-do-evento/
178
http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=190101
179
http://www.obeijo.com.br/noticias/as-vesperas-da-bienal-de-sp-galerias-realizam-art-weekend-12772283
180
http://www.select.art.br/agito-paulistano/
181
http://www.sp-arte.com/noticias/programacao-da-art-weekend-sao-paulo/
182
http://www.zupi.com.br/exposicao-ulla-ulla-ulla-ulla-marcianos-intergalacticos-e-humanos-apresenta-obrasde-diversos-artistas-com-inspiracao-alien/
175
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das Artes183, Artikin184 e Art Agenda185.
Para desenvolver este projeto com este nível tecnológico, estão sendo necessários os
seguintes equipamentos:
1. Câmera JVC GY-HMQ10 4K Compact Handheld Camcorder (incluindo
componentes como case, cartões SD, microfone, tripé e baterias).
2. Pacote de softwares da Adobe, principalmente os Premiere Pro e o After Effects
3. HD externo de 6 Tb (para armazenamento das imagens brutas e do filme final
em formato TIFF)
4. MacBook Pro com as seguintes especificações:

Processador
Frequência
Turbo Boost / Burst
Cache Processador
Memória RAM
Tipo Memória
SSD
Dimensão tela
Tipo de tela
Placa Gráfica
Memória Gráfica

Intel® Core™ i7 Quad Core
2,5 GHz
3,7 GHz
6 MB
16 GB
DDR3-1600
512 GB
15,4”
Retina186 LED IPS187 2880x1800 pixels
Intel® Iris Pro Graphics + AMD Radeon R9
M370X
Comutação automática entre gráficas
2GB GDDR5 dedicados

5. Fogo Player 4K, o qual deverá ser conectado à rede IPÊ com velocidade de 10
Gbs.
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http://www.mapadasartes.com.br/espacos.php?lid=2&pg=0
http://artik.in/pb/expo/ulla-ulla-ulla-ulla-marcianos-intergalacticos-e-humanos/
185
http://www.art-agenda.com/shows/ulla-ulla-ulla-ulla-martians-intergalactics-and-humans-at-casa-nova-arte-ecultura-contemporanea/
186
As telas Retina têm uma densidade de pixels tão alta que, se você estiver olhando de uma distância normal,
seus olhos não conseguirão perceber os pixels individualmente. Isso faz com que o conteúdo seja rico em detalhes
e melhora significativamente a experiência visual. (APPLE, 2016, s/p)
187
IPS (In-Plane Switching), tem como propósito acrescer a qualidade da imagem, como as taxas de atualização –
podendo atingir até 240Hz, enquanto que as taxas das telas convencionais variam entre 60 e 75Hz – e maior ângulo
de visão, 18° a mais, insto é, 178° versus 160° das telas convencionais.
184
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O filme está sendo editado com os softwares Premiere Pro e After Effects devido a
experiência adquirida pela editora Vic Von Poser em editar filmes em 4K e 6K, como O
Mergulho e Boquiabertos (Tabela 16), ambos filmados com a câmera RED Epic Dragon em 6K
e 86 fps. O Mergulho foi exibido durante o Cinegrid em dezembro de 2015 no Auditório Calit2
da Universidade da Califórnia, San Diego, CA, EUA.

O Mergulho188
Boquiabertos189
Direção: Jane de Almeida
Direção: Jane de Almeida
Cinematografia: Patricia Gimenez e Ivan Cinematografia: Patricia Gimenez e Ivan
Murilo Tesani
Murilo Tesani
Nadador: John Flavin
Trilha: André Olzon
Trilha: John Flavin
Mágicos: Magisterium Mágica e
Edição: Vic Von Poser
Educação | Henry e Melinsky
Produção: Cicero Inacio da Silva
Crianças: Joaquim Almeida e Silva e
Realização: LabCine | RNP
Cecilia Almeida e Silva
Edição: Alfredo Suppia e Vic Von Poser
Produção: Cicero Inacio da Silva
Realização: LabCine | RNP
Tabela 16: Ficha técnica de: O Mergulho e Boquiabertos
Fonte: Próprio autor

O software After Effects foi trabalhado nas imagens estáticas e depois passado para o
Premiere Pro para ajustes de efeitos de movimento e remapeamento de tempo. Vic Von Poser,
editora do Projeto Marte explica porque da preferência em editar o projeto com o pacote Adobe
Pro.

Eu realmente estou achando o Premiere melhor para trabalhar com 6K e 4K e essas
super altas resoluções porque a gente consegue exportar em sequência de frames
TIFF. Trabalho muito misturado porque o pacote Adobe é muito bom para trabalhar
entre os softwares (POSER, 2016, s/p).

Todo o material de pesquisa para o filme atingiu até março de 2016, 134 Gb em Full
HD – incluindo o upgrade das imagens em baixa definição e downgrade dos vídeos gravados
em 4K. Ainda está faltando o upgrade de todo o material para o formato 4K, que aumentará
muito mais, atingirá em torno de 500 Gb. Desse total de 134 Gb, 70% são fotos e 30% são
188
189

https://www.youtube.com/watch?v=xz7i__1S8M8
https://www.youtube.com/watch?v=PwMZ2b3-dtc
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vídeos; 98% foi realizado upgrade e 2% downgrade. O filme está sendo editado em partes
separadas, atingiu até o momento 8 repartes, a maior atingindo 11 Gb. Poser edita fragmentando
o filme em partes e com resolução inferior a pós-alta-definição (Full HD) exatamente para não
ficar tão pesado o processamento durante a edição e também para facilitar a transferência para
a nuvem (itransfer, dropbox etc) dos arquivos entre os membros responsáveis pelo projeto.
O filme está sendo construído numa ordem cronológica, iniciando às primeiras
visualizações de Marte, chegando até a ditadura e a crise política e econômica brasileira com
Alô, Alô Marciano, composição de Rita Lee e Roberto de Carvalho de 1980. Na segunda etapa
do projeto, abordará as questões da Missão Pathfinder e a Rover Curiosity até abordar as futuras
missões que pretendem levar humanos a Marte.

É relevante destacar as questões computacionais que envolvem os novos processos
fílmicos com a digitalização. Trata-se de um ponto importante, pois a geração de produção
de filmes analógicos ou mesmo uma geração contemporânea que preza a produção de filmes
tradicionais ainda se recusa a compreender a complexidade computacional contemporânea.
Este foi um ponto de inúmeras discussões teóricas do grupo de pesquisa do projeto: como a
complexidade computacional pode inibir, restringir, e provocar adversidade diante de seus
desafios. No caso do exercício de roteirização de imagens pós-alta-definição, foi assumida,
uma versão de baixo custo, portanto mais simples de ser realizada. Porém os estudantes e
pesquisadores estão cientes das dificuldades de se produzir visualizações avançadas como
as de laboratórios de altíssima definição.
Este projeto é uma pesquisa com caráter interdisciplinar abarcando investigação
tecnológica, concepção com qualidade em pós-alta-definição e experimentação narrativa em
conformidade com a tecnologia proporcionada. O projeto reitera que o teor imagético é coeso
com a disposição tecnológica de visualização apropriada à natureza científica espacial.
Após finalizado o filme em 4K, este obtiverá transmissão via Fogo Player em eventos
que abordem as redes fotônicas com atuação na difusão e propriedade dos dados conduzidos,
como exemplo o Cinegrid. Até o presente momento, ainda falta para a concretude final do
projeto, a finalização do filme em 4K com a respectiva transmissão por redes fotônicas de alta
velocidade, fortalecendo os vínculos dos grupos de pesquisa, com larga permuta em experiência
e propagação tecnológica e cultural.
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Portanto, o LabCine almeja se convalidar como Laboratório de Pesquisa em 4K – talvez
o mais importante no Brasil – concebendo pesquisadores em pós-alta-definição e em assuntos
científicos dentre as artes cinéticas e áreas como astronomia, medicina, biologia etc.

6.2 Compreendendo Marte através da resolução captada

Em 1976, a sonda Viking 1 captou imagens na região da Cydonia, uma composição
rochosa que, em decorrência das sombras, indicava uma face humana (Figura 65). Reacendendo
o debate de uma possível civilização marciana (MARIANO, 2015, s/p).

Figura 65: Imagem captada pela sonda Viking 1 em 1976
Fonte: NASA

Em agosto de 2001, a sonda Mars Global Surveyor, captou imagens em alta resolução
(Figura 66) na mesma região da Cydonia e evidenciou a contenda, comprovando que a
composição não têm nada de especial, tratando-se de uma montanha de 3,6 km de comprimento
por 1 km de largura.
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Figura 66: Imagem captada pela Mars Global Surveyor em 2001
Fonte: NASA

Em 2005, a Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), levou a bordo a High Resolution
Imaging Science Experiment (HiRISE), uma câmera de altíssima resolução – a qual orbita o
planeta Marte desde 2006 –, é o maior equipamento para registro de imagem sideral já enviado
para além da órbita da Terra. É capaz de captar a superfície marciana até cinco vezes a resolução
fornecida pela sua predecessora Mars Global Surveyor, identificando objetos/imagens
pequenos. As imagens de altíssima resolução fornecidas pela HiRISE estão produzindo visões
inigualáveis de ravinas, crateras, vulcões, vales, canais e outros alvos científicos e também
caracterizando possíveis locais de pouso para futuras missões robóticas ou tripuladas
(SATMAGAZINE, 2016, s/p).
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A HiRISE foi construída pela Ball Aerospace & Technologies Corporation190, sob a
direção do Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona191, EUA. O instrumento
foi avaliado em US$ 40 milhões (quarenta milhões de dólares) e pesa 64,2 Kg.
Esta é composta por uma câmera com 14 chips CCD, tendo acoplado a ela um telescópio
refletor aferindo 0,5 m, a maior medição telescópica em todas as missões lançadas ao espaço
sideral, o que possibilita captar imagens de Marte em detalhes, como elementos com medição
menor que um metro de comprimento, mais precisamente com uma resolução de 0,3 metro por
pixel (SPOHN et al, 2014, pág. 1230), isso a uma altitude entre 255 a 320 km do solo marciano
(MCEWEN el al, 2010, pág. 03). Por confrontação, imagens de satélite do Google Earth captam
a partir de 0,61 metro (BOSQUILIA et al, 2015, pág. 562).
O Profº Ph.D. em Geologia Planetária, Alfred McEwen – membro do Instituto Lunar e
Planetário192, diretor do Laboratório de Pesquisa de Imagens Planetárias à qual pesquisa a
HiRISE – ressalta a importância da captação da topografia de Marte em altíssima resolução.

When the resulting high-resolution topography is combined with HiRISE images of
the same exposures of PLD taken during the summer, albedo and color variations
between layers can be quantified at finer spatial scales than previously possible 193.
(MCEWEN et al, 2007, pág. 34)

Isso consente a pesquisa da gênese marciana, através da visualização de pormenores
com mais nitidez do que os que haviam sido captados até então a partir da órbita. Ajuda também
na busca de locais para futuras aterrisagens de sondas espaciais.
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Ball Aerospace & Technologies Corporation é uma fabricante americana de espaçonaves, instrumentos e
componentes para a defesa nacional, espaço civil e aplicações comerciais espaciais.
191
Laboratório Lunar e Planetário da Universidade do Arizona é uma instituição acadêmica que busca a pesquisa
acadêmica e educação em toda a ampla disciplina de sistemas planetários e sistemas solares através do uso de
estudos teóricos e análise de dados, laboratório e pesquisas de campo, modelagem numérica, observações
telescópicas, sensoriamento remoto, instrumentação de espaçonaves e desenvolvimento e operações de missões
espaciais. <https://www.lpl.arizona.edu/>
192
O Instituto Lunar e Planetário (Lunar and Planetary Institute – LPI), é um instituto científico consagrado à
pesquisa do sistema solar, sua concepção, desenvolvimento e conjuntura atual. O instituto é parte da Associação
Universitária de Pesquisa Espacial (Universities Space Research Association – USRA) e é apoiado pela Direção
de Missão Científica da Nasa. <http://www.lpi.usra.edu/>
193
“Quando a topografia de alta resolução resultante é combinada com imagens HiRISE das mesmas exposições
de PLD tomadas durante o verão, as variações de albedo e cor entre camadas podem ser quantificadas em escalas
espaciais mais finas do que anteriormente era possível” (MCEWEN et al, 2007, pág. 34).
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De acordo com o engenheiro aeroespacial Alan Delamere, responsável pela HiRISE, as
imagens podem ser adquiridas em três comprimentos de onda espectral, Blue-Green (BG, 400600nm), Red (550-850 nm) e Near Infra-Red – NIR (800-1000 nm) (DELAMERE et al., 2003,
pág. 01).
As imagens em cor espectral vermelha possuem uma largura com 20.048 pixels (6 km),
e as cores espectrais azul-verde e infravermelha com 4.048 pixels (1,2 km). As imagens
comprimidas a 8 bits geram 126.000 linhas, dessa forma, a resolução das imagens em vermelho
é de 20.048 × 126.000 pixels (2.526 megapixels194) e para as imagens das bandas azul-verde e
infravermelha é de 4.048 × 126.000 pixels (510 megapixels195), de acordo com o gerente de
operações da HiRISE, Eric Eliason (2007, pág. 08). Praticamente, as imagens captadas são
limitadas pela memória do computador de bordo, cuja capacidade é de 28 Gb (MURDIN, 2015,
pág. 173). Uma única imagem não comprimida pode ultrapassar os 28 Gb suportado pelo
computador de bordo da MRO, todavia, devido a limitação de hardware, as imagens são
transmitidas comprimidas utilizando o JPEG 2000, atingindo 11,2 Gb. Vale ressaltar que na
época de lançamento da MRO, em 2006, ainda não havia sido lançado o HEVC, lançado na
década de 2010, com taxa de compressão de 350:1, podendo ser a próxima tecnologia de
compressão numa futura expedição, devido a sua altíssima taxa de compressão e suportar
imagens em movimento.
A HiRISE tem captado um grande número de imagens em cores cientificamente úteis
tanto de Marte quanto de outros elementos siderais. As três amplas bandas espectrais, permitem
a detecção de diferenças sutis de cor. A altíssima resolução da HiRISE possibilita amplificar as
acepções mineralógicas baseadas em conjuntos de dados espectrais e assim permitir
interpretações geológicas e estratigráficas196 detalhadas. O proveito de dados coloridos em
altíssima resolução para a compreensão dos processos geológicos em Marte tem sido um dos
maiores êxitos da HiRISE.

194

Um megapixel equivale a um milhão de pixels. 2.526 megapixels equivale a 2.526.048.000 (dois bilhões,
quinhentos e vinte e seis milhões e quarenta e oito mil) pixels.
195
510 megapixels equivale a 510.048.000 (quinhentos e dez milhões e quarenta e oito mil) pixels.
196
Estratigrafia é em ramo da geologia com objeto de estudar as camadas da crosta terrestre para instituir a ordem
normal de superposição e a idade relativa dos estratos.
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De acordo com informações divulgadas pela Nasa, a totalidade de dados científicos
transmitidos à Terra a partir da MRO até março de 2016 foi de 264 terabits (NASA, 2016, s/p)
é mais do que a soma dos dados de todas as outras missões interplanetárias.
Estes dados levaram a alguns dos resultados científicos mais significativos. Novos
métodos para medir e corrigir distorções devido a elevada resolução espacial, facilitam estudos
topográficos e de detecção de mudanças em escala submétrica. Os resultados significativos
recentes (2015-2017) referem-se à estratigrafia do leito rochoso de Noachian, fluxo de água
subterrânea e meios porosos, história tectônica de Candor Chasma ocidental, dinâmica de lavas
de inundação na região de Cerberus Palus, evidência de sedimentos piroclásticos197, evidência
de água (glacial e periglacial) em crateras de impacto bem preservadas.
Dentre tantas imagens captadas, uma das quais chamou atenção dos pesquisadores foi a
Figura 67. Após análise, os pesquisadores chegaram à conclusão e divulgaram em 28 de
setembro de 2015 de que há água em Marte, conforme Jim Green, diretor de ciência planetária
da Nasa, “Mars is not the dry arid planet that we through of in the past. Under certain
circumstances, liquid water has been found on Mars198” (GREEN apud SIFFERLIN, 2015, s/p).

Figura 67: Sinais de água encontradas em Marte
Fonte: NASA
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Fragmentos de rocha solidificada que são lançados para o ar após erupção vulcânica.
“Marte não é o planeta seco que pensávamos. Em certas circunstâncias, existe água líquida em Marte” (GREEN
apud SIFFERLIN, 2015, s/p).
198
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As faixas escuras que surgem nas encostas são reservatórios de sal, que podem modificar
os locais de solidificação e dissipação da água, perpetrando com que ela permaneça fluida por
tempo hábil para se deslocar. Doutro modo, a água se solidificaria devido a baixa temperatura
marciana. “Essas manchas se formam no fim da primavera, aumentam no verão e somem no
outono. Por 40 anos, não pudemos explicar por que elas existiam”, explica Green (apud BBC,
2015, s/p).
Lujendra Ojha do Instituto de Tecnologia da Geórgia (Georgia Tech) em Atlanta, EUA,
é o principal pesquisador que começou a analisar as imagens desde 2010 e constatou a presença
de água e sais hidratados.

We find evidence for hydrated salts at all four locations in the seasons when recurring
slope lineae are most extensive, which suggests that the source of hydration is
recurring slope lineae activity. The hydrated salts most consistent with the spectral
absorption features we detect are magnesium perchlorate, magnesium chlorate and
sodium perchlorate. Our findings strongly support the hypothesis that recurring slope
lineae form as a result of contemporary water activity on Mars 199 (OJHA et al., 2015,
pág. 829).

O descobrimento ainda tem decorrência para os futuros planos em enviar humanos ao
planeta, já que o reconhecimento de água próximo a superfície poderia promover a colonização,
conforme Ojha, “water is essential to life as we know it. The presence of liquid water on Mars
today has astrobiological, geologic and hydrologic implications and may affect future human
exploration200” (OJHA et al., 2015, pág. 829).
Rich Zurek, cientista do projeto da MRO no Jet Propulsion Laboratory (JPL) da NASA
em Pasadena, Califórnia, explica a capacidade da MRO em captar pequenos detalhes,
permitindo grandes descobertas.
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Encontramos evidências de sais hidratados em todos os quatro locais nas estações do ano quando as linhagens
de declive recorrentes são as mais extensas, o que sugere que a fonte de hidratação é a atividade de linhagem de
declive recorrente. Os sais hidratados mais consistentes com as características de absorção espectral que
detectamos são perclorato de magnésio, clorato de magnésio e perclorato de sódio. Nossos resultados apoiam
fortemente a hipótese de que as encostas recorrentes se formam como resultado da atividade de água
contemporânea em Marte (OJHA et al., 2015, pág. 829).
200
“A água é essencial para a vida como a conhecemos. A presença de água líquida em Marte hoje tem implicações
astrobiológicas, geológicas e hidrológicas que podem afetar a futura exploração humana” (OJHA et al., 2015, pág.
829).
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The ability of MRO to observe for multiple Mars years with a payload able to see the
fine detail of these features has enabled findings such as these: first identifying the
puzzling seasonal streaks and now making a big step towards explaining what they
are201 (ZUREK apud JPL, 2015, s/p).

John Grunsfeld, astronauta e administrador associado da NASA Science Mission
Directorate em Washington, afirma que a missão em Marte é a procura de água, e a Figura 64
revela-a significativamente, ainda que salgada.

Our quest on Mars has been to ‘follow the water’, in our search for life in the universe,
and now we have convincing science that validates what we’ve long suspected. This
is a significant development, as it appears to confirm that water - albeit briny - is
flowing today on the surface of Mars 202 (GRUNSFELD apud JPL, 2015, s/p).

McEwen, relata o avanço científico em uma década, desde que a MRO chegou a Marte:
Our views of both ancient and modern Mars have changed dramatically in the past
decade. Now we know that hydrated minerals are common in ancient bedrock, many
sand dunes are active, that carbon dioxide frost rather than water is carving gullies,
and there is water in other seasonal flows203. (MCEWEN apud NASA, 2016, s/p)

Os conjuntos de dados adquiridos pela HiRISE, aliados a maior compreensão dos
análogos terrestres e sua aplicação, mudam fundamental e irrevogavelmente nossa visão de
Marte e sua história.
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A capacidade da MRO para observar vários anos de Marte com uma carga útil capaz de ver os detalhes finos
dessas características permitiu descobertas como estas: primeiro identificar as estranhas sazonais intrigante e agora
dar um grande passo para explicar o que são (ZUREK apud JPL, 2015, s/p).
202
Nossa missão em Marte tem sido ‘seguir a água’, em nossa busca pela vida no universo, e agora temos ciência
convincente que valida o que há muito suspeitamos. Esta é uma revelação significativa, como parece confirmar
que a água - ainda que salgada - está fluindo hoje na superfície de Marte (GRUNSFELD apud JPL, 2015, s/p).
203

Nossas visões de Marte antigo e moderno mudaram dramaticamente na última década. Agora sabemos que os
minerais hidratados são comuns nas antigas rochas, muitas dunas de areia estão ativas, que a geada de dióxido de
carbono em vez de água está esculpindo ravinas, e há água em outros fluxos sazonais. (MCEWEN apud NASA,
2016, s/p)
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6.3 Resultados sendo alcançados pela ciência sideral

A pós-alta-definição vêm propiciado a concepção e produção de visualização cada vez
mais complexa e avançada. O exemplo disso são as imagens exibidas na Nasa TV UHD204,
inaugurada em agosto de 2016, divulgando vídeos inéditos gravados no espaço com a câmera
RED Epic Dragon – a mesma utilizada para as filmagens dos filmes O Mergulho e Boquiabertos
– a bordo da ISS desde julho de 2015. Em meio as filmagens encontramos, Visão panorâmica
da Terra205, Aurora Boreal206, Experimentos com água em microgravidade207, Observação
terrestre do planeta208 e Pingue-pongue no espaço209.
A tecnologia de filmagem deste porte que está sendo testada e avaliada pela NASA na
ISS pode originar inovação informacional para as pesquisas realizadas no espaço. Rodney
Grubbs, gerente da NASA’s Imagery Experts Program na NASA's Marshall Space Flight
Center, ressalta a importância de captar imagens com mais resolução e taxa de frames, “the
higher resolution images and higher frame rate imagery can reveal more information when used
on science investigations, giving researchers a valuable new tool aboard the space station210”
(GRUBBS apud MCMAHAN, 2015, s/p).
Atualmente, a grandeza tecnológica em pós-alta-definição consegue favorecer que
sejam visíveis imagens em diferentes escalas, em localidades longínquas, onde nenhum ser
humano jamais esteve, como as Figuras 68 e 69. A Figura 68 apresentada em 2013 pela NASA,
mostra uma versão restringida de um mosaico de imagens captadas pelo rover Curiosity, com
1,3 bilhões de pixels. Apresenta o local onde foi recolhida amostras de poeiras lançadas pelo
vento e areia. Os usuários conseguem percorrer nesta imagem através dos controles de pan e
zoom em http://www.360cities.net/image/mars-panorama-curiosity-night.
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https://www.nasa.gov/content/ultra-high-definition-video-gallery
ULTRA High Definition (4K) View of Planet Earth, 2015
206
STUNNING Aurora Borealis from Space in Ultra-High Definition (4K), 2015
207
FIZZY Fluids In Space Ultra High Definition NASA Space Video, 2015
208
ULTRA High Definition Video from the International Space Station (Reel 1), 2015
209
LIQUID Ping Pong in Space - RED 4K, 2015
210
“As imagens com maior resolução e maior taxa de quadros podem revelar mais informações quando usadas em
investigações científicas, dando aos pesquisadores uma nova ferramenta valiosa a bordo da estação espacial”
(GRUBBS apud MCMAHAN, 2015, s/p).
205
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Figura 68: Parte do mosaico de imagens captadas pelo rover Curiosity
Fonte: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Na Figura 69, captada pela Sonda Rosetta em 02 de setembro de 2016, no momento do
achamento do módulo Philae, perdido no cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko desde
novembro de 2014. A descoberta após 22 meses, só foi possível devido a pós-alta-definição da
câmera Osiris a bordo da Rosetta, com resolução de perto de 5 centímetros por pixel (ESA,
2016a, s/p), capaz em indicar os contornos distintivos do robô Philae, como descritos na Figura
70.
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Figura 69: Descobrimento do módulo Philae, perdido no cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko
Fonte: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Figura 70: Contornos distintivos do robô Philae
Fonte: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
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Cecilia Tubiana, primeira pessoa a visualizar as imagens recebidas, expõem seu entusiasmo,
“with only a month left of the Rosetta mission, we are so happy to have finally imaged Philae, and to
see it in such amazing detail”211 (TUBIANA apud ESA, 2016b, s/p).

Estes exemplos demonstram a importância das imagens pós-alta-definição para a
ciência, assim, estas imagens habitam fecundas ponderações sobre a conformação em que os
acontecimentos siderais podem ser entendidos na contemporaneidade. Julgando ser esta área de
conhecimento uma extraordinária oportunidade a ser investigado, abrangendo conteúdo em
contexto científico dentro das tecnologias digitais de imagens pós-alta-definição e com a
respectiva transmissão através das redes fotônicas.
No dia 08 de dezembro de 2016, durante o Government Video Expo no Centro de
Convenções Walter E. Washington em Washington, EUA, Rodney Grubbs – coordenador do
Programa de Especialistas em Imagens da NASA no Centro de Vôo Espacial Marshall e
responsável pelas imagens da NASA para a ciência, vôos espaciais e compartilhamento com o
público, envolvendo imagens em movimento – apresentou como a NASA está trabalhando com
a indústria no desenvolvimento de câmeras HDR, resolução 4K e maior, bem como câmeras
VR. Grubbs expõem como a tecnologia 4K está sendo testado pela NASA.

A lot of historically significant events are captured in 4K or higher to provide a
relevant archive for the future. 4K and higher resolution is also used in situations
where the imagery provides analysis of systems, such as rocket engine tests (as a
replacement for film). HDR similarly provides a replacement for film. Rocket
launches are notoriously hard to capture because the engine plume is so much brighter
than the rocket above it212. (GRUBBS apud BUTTS, 2016, s/p)

Todas as imagens obtidas de Marte, são provenientes de imagens estáticas, mas Grubbs
destaca como a imagem em movimento complementará a exploração humana no espaço e em
Marte.

“Faltando um mês para o fim da missão Rosetta, estamos muito felizes por ter finalmente imagens do Philae, e
vê-lo em detalhes incríveis” (TUBIANA apud ESA, 2016b, s/p).
212
Muitos eventos historicamente significativos são capturados em 4K ou mais para fornecer um arquivo relevante
para o futuro. A resolução 4K e superior também é usada em situações em que a imagem fornece análises de
sistemas, como testes de motores de foguetes (como substituto para filme). HDR fornece similarmente uma
recolocação para o filme. Rocket lançamentos são notoriamente difícil de capturar, porque a chama do motor é
muito mais brilhante do que o foguete acima dela.
211
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Motion imaging provides situational awareness for ground controllers, letting them
monitor spacecraft operations, determine extent of damage if there is a collision,
confirmation of other sensors during rendezvous and docking with other spacecraft,
and monitoring conditions when humans are not on board. Motion imaging can also
document “near misses”, where other sensors were not tripped but something came
close to causing a problem, such as debris strikes. Since a Mars mission will require
crew to be away from the Earth and their families for possible two or more years,
motion imaging is a way for them to stay connected to life on Earth and their families.
We are testing motion imaging as a substitute for crew with robots on board the ISS,
so a crew member or ground controller can “see” what the robot sees as it makes its
way on the outside of a spacecraft213 (GRUBBS apud BUTTS, 2016, s/p).

Grubbs explica os planos e o cronograma da NASA para a usabilidade da tecnologia de
imagem em movimento, previsto para a década de 2030, quando há intensão de levar humanos
à Marte.
NASA and its international partners have been working on a plan to use the area
around the moon, referred to as “Cislunar space,” as a place to conduct Mars precursor
missions, that include rendezvous with near-Earth asteroids and sorties to the Moon.
These plans are preliminary and depend on the various space agencies and their
governments providing the resources. If approved, these activities would start in the
early 2020’s leading to a Mars mission in the middle of the 2030’s214 (GRUBBS apud
BUTTS, 2016, s/p).

Grubbs compartilhou durante sua apresentação de que o Japão irá lançar um veículo de
carga para a estação espacial carregando uma nova câmera RED com um dispositivo
REDCAST entregando vídeo 4K em forma síncrona, e um codificador HEVC para acelerar o
processo. “It will allow us, hopefully if everything comes together and works right, to do the
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As imagens em movimento proporcionam uma consciência situacional para os controladores terrestres,
permitindo que eles monitorem as operações da nave espacial, determinem a extensão do dano se houver uma
colisão, a confirmação de outros sensores durante o encontro e acoplamento com outras espaçonaves e condições
de monitoramento quando os humanos não estiverem a bordo. Imagens em movimento também podem documentar
“quase acidentes”, onde outros sensores não foram mexidos, mas algo chegou perto de causar um problema, como
ataques de detritos. Uma vez que uma missão em Marte exigirá que a tripulação fique longe da Terra e de suas
famílias por dois anos ou mais, a imagem em movimento é uma maneira de eles se manterem conectados à vida
na Terra e suas famílias. Estamos testando imagens em movimento como um substituto para a tripulação com
robôs a bordo da ISS, para que um membro da tripulação ou controlador de terra pode “ver” o que o robô vê como
ele faz o seu caminho no exterior de uma espaçonave (GRUBBS apud BUTTS, 2016, s/p)
214
A NASA e seus parceiros internacionais estão trabalhando em um plano para usar a área ao redor da Lua,
conhecida como “Espaço Cislunar” como um lugar para Missões precursoras de Marte, que incluem encontros
com asteroides próximos da Terra e a lua. Estes planos são preliminares e dependem das várias agências espaciais
e dos seus governos que fornecem os recursos. Se aprovadas, essas atividades começarão no início de 2020,
levando uma missão a Marte em meados da década de 2030 (GRUBBS apud BUTTS, 2016, s/p).
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first live UHD downlink from a spacecraft215” declara Grubbs (GRUBBS apud
BALDERSTON, 2016, s/p).
O entendimento acerca da produção das imagens contemporâneas está provocando uma
mudança na compreensão das culturas das imagens científicas na atualidade. Até poucos anos
acreditava-se que as imagens de Marte a que tínhamos acesso eram as imagens que “de fato”
representavam o planeta vermelho. Hoje sabemos que as imagens são pós-produzidas nos
centros de pesquisa de imagens da NASA, do Observatório Europeu do Sul (European Southern
Observatory – ESO), baseadas em referenciais teóricos e em índices de realidade obtidas a partir
das lentes dos satélites que giram em torno de Marte. Acreditamos que o projeto Marte possa
auxiliar os pesquisadores do campo das imagens, os educadores, pesquisadores e interessados
em tecnologias de imagem a criar e a pensar outros conteúdos significativos e padrões de
visualização que possam ser compartilhados, assistidos e distribuídos em redes fotônicas para
fins de pesquisa e educação acerca do planeta Marte.

6.4 Perscrutações nas imagens

A consideração dos dados de imagens, assim como a importância da imagem de alta
resolução foram algumas vezes negligenciadas no passado. Após as missões Vikings (1975), a
NASA originalmente não tinha a intenção de colocar câmera a bordo da missão subsequente, a
Mars Global Surveyor (1996), de acordo com David Morrison, Presidente do Comitê de
Exploração do Sistema Solar da NASA e Noel Hinners, Presidente da Seção de Planetologia da
União Geofísica Americana, “highresolution imaging is not a part of this mission. The Viking
orbiters have already given us excellent maps of Mars216” (MORRISON; HINNERS apud
MALIN et al., 2010, pág. 04).
Contudo, a NASA enviou a bordo da Mars Global Surveyor a Mars Orbiter Camera,
com resolução de 3.456 x 3.456 px, mais do que nove vezes a resolução das câmeras enviadas

“Isso nos permitirá, se Deus quiser, e tudo funcionar direito, fazer o primeiro downlink UHD ao vivo de uma
nave espacial” (GRUBBS apud BALDERSTON, 2016, s/p)
216
“A imagem de alta resolução não faz parte dessa missão. Os orbitadores Vikings já nos deram excelentes mapas
de Marte” (MORRISON; HINNERS apud MALIN et al., 2010, pág. 04).
215
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nas missões Vikings, a qual tinha resolução de 1.204 x 1.056 px. Enquanto a resolução total das
Vinkings possuía 1.271.424 px, a Mars Orbiter Camera trazia 11.943.936 px.
As imagens com maior resolução e com ângulo amplo e estreito das câmeras da Mars
Global Surveyor, entretanto, mudaram completamente nosso conhecimento sobre Marte em
relação a da era Vikings, revelando rochas sedimentares (MALIN; EDGETT, 2000a, pág. 23302335), complexo aquoso (ibdem, 2000b, pág. 1927-1937) e eólico (MALIN et al., 2010, pág.
01-60). Descobertas recentes, como a de ravinas potencialmente relacionadas à água (MALIN
et al., 2006 / HARRISON et al., 2009 / DUNDAS et al., 2010) e as linhagens de declive
recorrentes (OJHA et al., 2015, pág. 829-832) pelas câmeras CTX e HiRISE, a bordo da MRO,
enfatizam a importância da imagem pós-alta-definição na exploração planetária. As
observações terrestres a partir de dados de imagem sugerindo um fluxo sustentado por água
(WILLIAMS et al., 2013, pág. 1068-1072) e exemplos de cruzamento eólico (SQUYRES et al.,
2009, pág. 1058-1061) nos levam a um passo além do que é visível a partir da imagem de
satélite. Combinar conjuntos de dados de imagens orbitais e terrestres ajuda a compreender o
quadro geral do planeta Marte, oferecendo oportunidades de pesquisa a partir da microescala
para a macroescala.
Os dados de imagem são críticos para cada missão planetária, pois a geomorfologia
revelada a partir da imagem revela a primeira ordem, no mínimo, a história geológica de uma
determinada área. As imagens fornecem o contexto inicial necessária para interpretar quaisquer
dados geoquímicos associados. Imagens em pós-alta-resolução também são essenciais na
identificação de possíveis equívocos a partir de dados de baixa resolução. As imagens são mais
do que simplesmente belas imagens siderais, são dados e são essenciais para a interpretação
científica de outros conjuntos de dados, suporte à missão e compreensão geral do contexto
geológico.
De acordo com a NASA, a HiRISE é o sistema de imagens digitais mais poderoso
lançado para além da órbita da Terra (NASA, 2016B, s/p).
A interpretação através das variações de cores da HiRISE tem sido fundamental para os
resultados científicos, resultando em vários artigos (por exemplo, OKUBO; MCEWEN, 2007
/ MCEWEN et al., 2007b / MCGOVERN et al., 2007 / HERKENHOFF et al., 2007 / WEITZ
et al., 2008 / KESZTHELYI et al., 2008 / GEISSLER et al., 2008 / RUSSELL et al., 2008).
Além de mapear as unidades de cores, os dados ajudam a resolver diferença e ambiguidade
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entre os materiais e sombreamento na superfície topográfica. Os dados captados em três cores
provaram ser um imenso auxílio para interpretações geológicas. As três bandas fornecidas pela
HiRISE não se destinam a identificar especificamente composições minerais e litológicas;
porém, adjacente com dados multi e hiperespectrais, como o Compact Reconnaissance Imaging
Spectrometer for Mars (CRISM), pode fornecer um poderoso conjunto de dados para análise
fotogeológica217, mineral e formação litológica218 detalhada em escalas sub-métricas (WRAY
et al., 2008).
As três faixas de cores foram selecionadas para fornecer o máximo em retorno científico,
que depende principalmente da altíssima resolução. A faixa pancromática é adquirida através
de um filtro vermelho com faixa de passagem entre 450-750 nanômetro (nm). Observações
nesta faixa de comprimento de onda reduzem o efeito de neblinas atmosféricas vistas em
comprimentos de onda mais curtos e capturam a maioria das ondas eletromagnéticas que
geralmente deixam a superfície de Marte avermelhada. Os comprimentos de onda mais curtos
atravessam o filtro azul-verde com faixa de passagem < 600 nm (azul = 450-495 nm e verde =
495-570 nm). Esta gama de cores, dentro da capacidade espectral visível, foi concebida para
auxiliar na detecção de gelo e geada. A terceira faixa transmite luz infravermelha com faixa de
passagem > 750 nm (até 50.000 nm). Esta região do espectro é particularmente útil, uma vez
que é influenciada por absorções resultantes de minerais contendo ferro. Essas três faixas
permitem a diferenciação de classes de materiais (poeira, gelo ou geada, minerais ígneos219 etc),
mas as identificações minerais específicas exigem maior resolução espectral, conforme relata
MCEWEN, “with the wider spectral range of HiRISE, heterogeneity in composition can be
better addressed (detecting color distinctions between, for example, pyroxene-rich and
hematite-rich units) and will complement the mineralogic results from220” (2007a).
As imagens em cores da HiRISE combinam informações desses três filtros de cores
diferentes: vermelho, azul-verde e infravermelho. É importante ressalvar que a combinação
desses filtros não é o ideal para a composição de imagens precisas de cores verdadeiras que
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Fotogeologia analisa e identifica as formas geológicas por meio de fotografias aéreas ou de satélite.
Formações litológicas referentem-se a análise das rochas sedimentares.
219
Minerais ou rochas constituídas pelo ação de solidificação do magma vulcânico.
220
“Com a gama espectral mais ampla da HiRISE, a heterogeneidade na composição pode ser melhor tratada
(detectando distinções de cores, por exemplo, unidades ricas em piroxeno e ricas em hematita) e complementará
os resultados mineralógicos do CRISM” (MCEWEN et al., 2007a).
218
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correspondem à cena que o olho humano veria, contudo, ajuda a desvendar diferenças entre
diversos materiais da superfície marciana.

The color you see in HiRISE images is not the “true” color human eyes would see on
Mars. This is because the HiRISE camera views Mars in a different part of the
spectrum than human eyes do. Nevertheless, false color imagery is extremely valuable
because it illuminates the distinction between different materials and textures 221.
(HIRISE, s.d., s/p)

A imagiologia da cor marciana na região espectral foi cuidadosamente revisada e
descrita pela geóloga planetária e cientista pesquisadora do JPL, Bethany Ehlmann, ela explica
que “spectra of alunite-bearing materials (red), alunite-and kaolin-bearing materials (yellow),
kaolin-bearing materials (blue), and silica or Al-smectite-bearing materials (green)222”
(EHLMANN et al., 2016, pág. 1530), apresentada na Figura 71.

A cor que você vê nas imagens HiRISE não é a cor “verdadeira” que os olhos humanos veriam em Marte. Isso
ocorre porque a câmera HiRISE vê Marte em uma parte diferente do espectro que os olhos humanos. No entanto,
a falsa imagem em cores é extremamente valiosa porque esclarece a distinção entre diferentes materiais e texturas.
(HIRISE, s.d., s/p)
222
“Espectros de materiais portadores de alunita (vermelho), materiais contendo alunita e caulim (amarelo),
materiais contendo caulim (azul) e materiais contendo sílica ou esmectita (verde)” (EHLMANN et al., 2016, pág.
1530).
221
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Figura 71: Visualização dos minérios na superfície marciana
Fonte: EHLMANN et al., 2016, pág. 1531

De acordo com Sylvia Novaes, as imagens “estão eternamente ligadas a seu referente
concreto” (2008, pág. 457). A imagem representa o seu referente, por mais nítida que seja a
imagem, ela é uma imagem, não a coisa mesma. A imagem espectográfica usa os comprimentos
de ondas para evidenciar a cor a fim de revelar o referente, na Figura 71 cada mineral é realçado
por determinada cor, evidenciando sua precença no momento registrado. O que faz essas
imagens tão fascinantes é a percepção de que o referente, aquilo que foi registrado “esteve lá”
(BUCCERONI; PINHEIRO, 2009, pág. 08).
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A cor, nesse caso especificadamente, estimula a atenção às partes que são consideradas
mais relevantes para a informação visual, tornando mais preciso o foco pesquisado. Cumpri,
então, como uma medida contrastante com a imagem monocromática. Operando, assim, como
um delineador para evidenciar aos pesquisadores, prováveis regiões relativamente constantes
no âmago de um campo confuso, homogêneo.
A cor ajuda a resolver ambiguidades geradas por imagens monocromática em tons de
cinza. Uma região pode ser mais brilhante ou mais escura do que outra devido a diferentes
materiais na superfície, diferentes ângulos de iluminação, ou diferenças na neblina atmosférica,
e pode ser difícil distinguir essas contribuições examinando uma imagem apenas com
tonalidades cinza. Com as imagens a cores esta ambiguidade é resolvida porque diferentes
materiais têm cores diferentes.
Os dados da HiRISE podem ser úteis na distinção dos minerais férricos versus
hierárquicos ferrosos e na avaliação da distribuição sub-pixel dos materiais identificados
utilizando CRISM e outros conjuntos de dados espectrais.
Em geral, a cor azul é mais consistente com superfícies dominadas por minerais ferrosos
como olivina e piroxeno (ODY et al., 2014). As cores amarelo e laranja são mais representativas
de materiais férricos (MCKEOWN et al., 2009). As unidades ricas em olivina, identificadas por
múltiplos conjuntos de dados espectrais (MUSTARD et al., 2007, TORNABENE et al., 2008),
estão bem definidas tanto nas imagens IR quanto nas bandas coloridas (ciano e azul). Os
materiais basálticos pobres em olivina, como definidos especificamente por TES e THEMIS
(TORNABENE et al., 2008) e descritos como “espectralmente neutros” pelos conjuntos de
dados espectrais OMEGA e CRISM devido à sua falta de características distintivas de absorção
(MUSTARD et al., 2007, 2008) podem ser resolvidos nos produtos de cor HiRISE e são
realmente distintivos da variedade rica em olivina de superfície basáltica.
Os exemplos acima demonstram o potencial e a utilidade de usar a informação de cores
obtidada em pós-alta-definição através da HiRISE para estender a gama de mapeamento
mineral e litológico de outros conjuntos de dados espectrais. A combinação de informações
morfológicas e estratigráficas com informações espectrais detalhadas é essencial para
compreender a origem dessas unidades e sua relação com configurações geológicas complexas
em Marte. A combinação da pós-alta-definição da HiRISE com outros conjuntos de dados
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espectrais amplia a nossa compreensão e o significado das unidades espectrais definidas por
estes conjuntos de dados.
As bandas HiRISE são úteis para distinguir materiais de superfície férricos e ferrosos.
O uso de relações de banda HiRISE (apresentadas aqui) é apenas um exemplo de uma técnica
que pode ser usada para complementar outros conjuntos de dados de resolução espectral mais
alta. As imagens em cores HiRISE estão revelando a diversidade mineral em Marte em uma
resolução espacial sem precedentes. A adição desta informação em cores em pós-alta-definição
com conjuntos de dados multi e hiperespectrais melhora as interpretações minerais, litológicas
e fotogeológicas da superfície marciana.
O conteúdo informacional gerado em pós-alta-definição pela HiRISE diz respeito ao
referente representado na imagem, oferecendo uma consistente fonte de informação relativa a
determinados atributos do objeto pesquisado. Elas são consideradas como constituinte de
confiabilidade aceitável de que o que elas refletem merece debate e estabelece uma base
oportuna para a tentativa de compreensão. As imagens são trabalhadas por muitos cientistas
como descrições sólidas e exatas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pós-alta-definição é uma progressão relativa à definição da imagem, após a técnica
de geração de imagem ser transformada e renovada. A pós-alta-definição aumentou a
representação numérica dos códigos digitais utilizados pelas modernas mídias digitais, já
enunciadas por Manovich (2001, pág. 27-46). Aliada à estereoscopia, “produzem novas
configurações em termos de experiência diante da capacidade de ver e perceber uma imagem”
(SUPPIA, 2010, pág. 62).
Agora, a imagem em pós-alta-definição é utilizada em experiências e informações que
vão do entretenimento à ciência. Suas propriedades e os modos de relação com o espectador
também foram afetados, conforme relata Manovich. “Sinto que esse novo nível de resolução
realmente muda as coisas... já que eu as vejo maiores e em detalhes surpreendentes”
(MANOVICH, 2014, pág. 111).
Este estudo procurou identificar as alterações no modo de captação, geração e
visualização da imagem a partir de suas caracterizações e transmissões. Foram pesquisados os
novos formatos de imagem revelados com as igualmente novas tecnologias de visualização e
de que modo vêm contornando suas transmissões através da rede fotônica, para demonstrar
como esta pode ser afetada e como tal mudança em suas propriedades desencadeia novos
processos culturais no público observador.
A pesquisa ora apresentada buscou identificar as mudanças que a “nova” imagem vem
operando e como isso altera a conduta do observador diante da tela e de suas mais recentes
formas de exibição, considerando ainda em que medida tais alterações afetam a percepção do
espectador e sua adaptação aos novos padrões digitais de visualização da imagem tensionada
pelas mídias emergentes no aproveitamento do paradigma digital para a produção de filmes,
desde o entretenimento até a ciência, e as consequentes transformações que estas exercem sobre
a visualidade do espectador e seu comportamento diante da tela. Além disso, esta pesquisa
também analisou a necessária acomodação visual à adaptação, os aspectos distintos ao
espectador, a exposição a novos paradigmas comportamentais e a moderna configuração que a
imagem em pós-alta-definição está introduzindo.
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Foram incitadas as considerações das implicações da imagem em pós-alta-definição nos
contextos culturais que a rodeiam. Avanços reputáveis têm sido perpetrados nessa direção,
abarcando a imagem e a computação de alto desempenho em seu pleito de significação.

High-performance computing has proven its value in Science, Medicine, Engineering,
Education, and even in Art. These data-intensive domains rely on highperformance
computing to process the terabytes of raw data (for example, from sensors) to produce
meaningful insight, often enabled by high-quality visualizations223. (LEIGHA, 2006,
pág. 964)

Desse modo, a imagem em pós-alta-definição se revelou dinâmica, apta a reagir às
aspirações da sociedade e se metamorfosear coesamente com os avanços da tecnologia.
Embora a pós-alta-definição seja um formato em desenvolvimento, que ainda está
lidando com etapas de transposição para melhor ajustamento aos meios do entretenimento e da
ciência, sua difusão tem se dado de modo crescente nos últimos anos. Seguir a evolução desses
meios pode ser de grande relevância na concepção e vivacidade da produção, transmissão e
visualização (local/remota), inclusive para o enriquecimento da leitura que o espectador faz
dessa “nova” imagem.
A noção de “realidade” está mais acentuada, possibilitando a “imersão” do espectador
(ALMEIDA, 2014, pág. 33), e agora não somente no objeto ou na cena, também na informação
e no conteúdo.
Manovich assinala para uma conclusão mais extensa ao aludir às configurações que têm
se delineado em nossa cultura:

To use a metaphor from computer culture, new media transforms all culture and
cultural theory into an “open source”. This opening up of cultural techniques,
conventions, forms, and concepts is ultimately the most promising cultural effect of
computerization – an opportunity to see the world and the human being anew, in ways
that were not available to “a man with a movie câmera224”. (MANOVICH, 2001, pág.
333)
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A computação de alto desempenho provou o seu valor em Ciência, Medicina, Engenharia, Educação e até
mesmo na Arte. Esses domínios de dados intensivos dependem de computação de alto desempenho para processar
os terabytes de dados brutos (por exemplo, a partir de sensores), a fim de produzir uma visão significativa, muitas
vezes ativada por efeitos visuais de alta qualidade. (LEIGHA, 2006, pág. 964)
224
Para usar uma metáfora da cultura do computador, a nova mídia transforma toda a cultura e teoria cultural em
um “open source”. Essa abertura de técnicas culturais, convenções, formas e conceitos, em última análise, é o
efeito cultural mais promissor da informatização – uma oportunidade de ver o mundo e o ser humano de novo, de
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Todo debate que ligado a sistemas de produção, hegemonia técnica de um ou outro
desses sistemas, propende a uma perspectiva relacionada a maneiras de compreensão do
conteúdo, quanto às leituras potenciais e aos modos de relação complementar do ato de
visualizar. As evoluções tecnológicas nada mais são do que a realização das reivindicações e
necessidades do observador por visualização cada vez mais sensorial e perceptível, sintetizando
as questões alusivas à estetização e ao encantamento concernentes às interfaces (ROCHA, 2014,
pág. 77-92).
A visualização científica necessita de sensório e percepção mais apurados para
resultados evidentemente mais precisos, favorecidos pela pós-alta-definição. Manovich
acredita que o aprimoramento da tecnologia de produção e transmissão de imagens pode
contribuir decisivamente para a transformação da ciência e da cultura (MANOVICH, 2014,
pág. 107).
As pesquisas em visualização científica de larga escala regularmente geram enorme
quantidade de dados a serem visualizados, exigindo dos pesquisadores um ambiente de
visualização aprimorado para efetiva observação de suas investigações. Em meio a complexas
observações, é de extrema necessidade aproveitar ao máximo o resultado gerado pelas tiled
display.
A imagem tem papel fundamental no conhecimento do homem sobre o espaço, pois “a
exploração do sistema solar se dá toda através de imagens” (SIMS in PROJETO Marte, 2016,
15:18 min). O conhecimento dos nossos antepassados (babilônios, gregos etc.) em relação a
Marte era a “olho nu”; em 1610, nossa observação ganhou um aliado, o telescópio, que, de
acordo com o doutor em Astronomia e pesquisador do Observatório Nacional do Rio de Janeiro,
Fernando Roig, “permite captar uma quantidade de luz maior do que a pupila humana e,
portanto, permite enxergar objetos com brilho muito fraco, que não são visíveis a olho nu”
(ROIG apud TERRA, 2013, s/p). Como exemplos, podemos citar o Syrtis Major, observado em
1659, e os canais de Schiaparelli, observados em 1877. Este último exemplo ocasionou
suposições de “vida marciana”, dando origem a especulações em relação a uma possível cultura
em Marte.

maneira que não estavam disponíveis para “um homem com uma câmera de filme” (MANOCICH, 2001, pág.
333).
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A partir de 1965, nosso conhecimento sofreu um revés com a recepção das primeiras
imagens captadas a partir da órbita de Marte, através da Mariner 4. Apesar da baixa resolução,
com 200 x 200 px ou 40.000 px totais e abrangência de 860 a 1500 m/px (JAUMANN et al.,
2007, pág. 930), foi o suficiente para derrubar a hipótese de se tratar de um planeta habitado e
o primeiro passo para a evolução da ciência relativamente a Marte.
A qualidade técnica da imagem vem sendo aprimorada e isso representa melhor
qualidade investigativa e melhores resultados científicos. Em 2001, a Mars Odyssey alcançou
resolução de 100 m/px (CHOW, 2010, s/p). Cada imagem captada suportava 1024 x 1024 px
(RUSSELL, 2004, pág. 108).
Em 2004, a Mars Express carregou a bordo a High-resolution stereo camera (HRSC),
com resolução de 20 m/px (ESA, 2013, s/p), permitindo melhor detalhamento de objetos
menores. Cada imagem captada suporta 5184 x 5184 px (NEUKUM et al., 2004, pág. 09).
Em 2006, a MRO carregou a bordo a HiRISE, câmera com maior resolução já enviada
ao espaço sideral, com resolução de 0,3 m/px (SPOHN et al, 2014, pág. 1230). Cada imagem
captada pode suportar até 20.048 × 126.000 pixels (ELIASON et al., 2007, pág. 08) e cada
imagem enviada à Terra alcança 11,2 Gb de tamanho.
A pós-alta-definição permite que os pesquisadores naveguem através dos dados
visualizados com maior fidedignidade e consigam chegar a resultados mais satisfatórios pela
possibilidade de observá-los com mais nitidez, graças ao aumento exponencial do número de
dados que compõem a imagem e, com isso, aumentam a sua resolução espacial.
Este estudo compreende imagem como a representação ou significação de algo, mesmo
que esse “algo” não esteja tão evidente e, ainda assim, encontre-se apto a apreciações e
julgamentos científicos.
Assim, é possível afirmar que o aumento da resolução da imagem permite melhor
observação nas pesquisas, inclusive nos casos em que o objeto não se encontra tão evidente,
uma vez que propicia melhor evidência de seu referente.
Compreender as transições minerais no registro de rochas sedimentares de Marte pode
fornecer insights sobre processos em escala global e ajudar a entender a evolução do planeta
como um ambiente potencial para a vida.
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Para interpretar estratigrafias minerais complexas em Marte é necessária a junção precisa
de conjuntos de dados hiperespectrais com imagens em pós-alta-definição. Por exemplo, a
correlação dos registros minerais observados pelo Compact Reconnaissance Imaging
Spectrometer for Mars (CRISM) e as transições geomorfológicas observadas pela High
Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) é crítica para interpretar os estratos da crosta
terrestre marciana, com a finalidade de organizar a ordem natural de sobreposição e a
concernente idade desses estratos. Os conjuntos de dados resultantes permitem melhores
interpretações das estratigrafias minerais complexas, ajudando a evidenciar os minerais ali
presentes. Esta correlação também ajuda a descartar falsas detecções de minerais (referentes)
por meio de correlações mais precisas.
As imagens podem representar coisas que subsistem materialmente na realidade, e a
junção dos conjuntos de dados CRISM com HiRISE tem possibilitado a descoberta de minerais
por meio dos dados multi e hiperespectrais, representados pelas cores e sua correlação com os
minerais que representam na realidade.
A imagem não reporta o real, apenas o representa com seus referentes, algo extremamente
importante para a ciência. De acordo com Anne Marcovich e Terry Shinn, “as imagens
científicas requerem referentes” (2011, pág. 263), então, as imagens científicas estão sempre
vinculadas a um referente concreto. A junção dos conjuntos de dados CRISM com HiRISE tem
se mostrado de grande valor, porquanto um ajuda o outro na interpretação dos dados com seus
referentes concretos.
Mesmo sendo um dos enfoques mais diligenciados da afetação dos avanços técnicos da
imagem sobre a visualidade, houve o imperativo de dimensionar sua historicidade desde o
surgimento, juntamente com a televisão e o cinema (Capítulo 1), no propósito de apreender os
progressos tecnológicos por que passou a imagem, lembrando uma particularidade tecnológica
com o advento dos computadores tanto na construção como na produção dessas imagens. Essa
caracterização tecnológica, abalizada na virtualização de seus procedimentos, constituiu
condição fundamental no apontamento das dimensões admissíveis, em virtude do advento das
imagens de pós-alta-definição (Capítulo 2) e suas repercussões (Capítulo 3).
Esta pesquisa conclui que seu objeto de trabalho, a imagem em pós-alta-definição, no
que tange ao conceito de conjunto de dados informacional como uma medida da organização
imagética, atinge o objetivo da transformação da imagem (Capítulo 4) em uma estrutura de
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visualização científica contemporânea. (Capítulo 5). Do mesmo modo, também foi possível
discernir sobre as transformações da visualidade imagética que residem em afetar a ciência
sideral na contemporaneidade, com foco no planeta Marte (Capítulo 6).
As observações aqui apontadas indicam que a pós-alta-definição ganha dimensão
multiescala ao revelar visões de mundo para além de uma simples atualização tecnológica de
visualização. A hipótese que pautou a presente pesquisa encontrou argumentos que a fazem
vivaz e propícia à afetação da construção científica em nossos dias, ao permitir a revelação de
informações devido à maior nitidez proporcionada pelo aumento da resolução, causada pelo
acréscimo exponencial dos dados (informações), o que não seria possível numa resolução
inferior. A confirmação desta hipótese é demonstrada na Figura 71, na qual a pós-alta-definição,
aliada à espectografia, consegue revelar o referente, evidenciando a presença de determinados
minerais no momento do registro imagético e, por conseguinte, facilitando sua percepção.
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