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RESUMO

São aqui discutidas as noções básicas e os princi
pais métodos de reprodução de imagens realmente
tridimensionais, denominadas de estereoscópicas, com
ênfase particular sendo dada ao método anoglífico para
impressão de tais imagens, com finalidade principal de
ensino e documentação.

Unitermos: ensino, três dimensões.

SUMMARY

The authors discuss the baslc notions and main
methods for reproduction of real tridimensional Images
especlolli^ for teaching ond documentatlon purposes.
ujlth particular emphasis to the anagllflc method.

Uníterms: teaching, three dimensian.

INTRODUÇÃO

Apesar de vivermos em um mundo fisicamente tridimen
sional, as nossas técnicas de ensino e de documentoçõo
em todos os compos baseiom-se fundamentalmente no
emprego do linguagem oral e escrita e em reproduções
bidimensionais. Por outro lodo, a familiaridode com quois-
quer elementos ou ambientes têm como uma das suas
características mois marcantes o noção cloro e seguro do
suo tridimensionolidode, o que permite que o suo obs-
troçõo mental seja feito de maneiro imediota e variado.

O desenvoivimento recente de técnicos fotográficos
e de informático vierom permitir o modernizaçõo de onti-
gos métodos de desenvoivimento de imagens estereos
cópicas, meihorondo a suo qualidade e viobilizando o suo
produção em moior escolo.

MATERIAL E MÉTODO
As imagens estereoscópicas sempre se boseiom no

fusQo de pelo menos duos imogens, umo obtida o portir
de um ponto de visto mois ò esquerdo e outro de um
ponto de visto mois ò direito do elemento o ser reprodu
zido. Devem ser vistos com o utilizQçõo de artifícios que

possibilitem que codo olho visualize openos o suo res
pectivo Imagem primária de formo o imitor o observoçoo
direto do elemento com os nossos dois olhos. €stes arti
fícios soo constituídos por diferentes técnicos de polori-
zoçQO e os imagens resultontes podem ser impressos,
projetodos ou visuoiizodos em monitores, fl utilizoçõo de
óculos constituídos por filtros opropriodos, por suo vez
foz com que codo olho posso visuolizor o suo respectivo
imogem.'^

Rs imogens direito e esquerdo são denominados em
conjunto de estereopor e o desiocomento oporente o
objeto fotogrofado a portir dos dois pontos de visto e
rentes é denominodo de poroloxe, o qual po ® °
do como umo seporoçõo existente entre os duos imagens
quondo superpostos.'^

No prático, o estereopor pode ser obtido com o em
prego de duos câmeros seporodos por uma distância pro-
porcionol oo elemento fotogrofodo e o distôncio pupi or
normal (62 o òómm), sendo o regro mois conhecida oque-
lo que permite calcular tal distância como devendo ser
numericamente igual o 1 /30 do distância entre os câmerose o elemento o ser fotografado, fl utilização de um trilho
que permita o desiocomento de umo único câmero, o odop-
toçõo de espelhos divisores de Imagem à frente também
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