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1.Projeto 

Produção de conteúdo audiovisual em ultra-definição digital (4k 3D) para transmissão em redes de 

fotônica. 
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1.1 Resumo 

O projeto é uma parte integrante do GT Aplicações Avançadas de Visualização Remota e tem como 

proposta a criação de conteúdo audiovisual em formato digital 4K (imagem com definição mínima de 

4096x2160 pixels) 3D (estereoscópica), além de elaboração de relatório de pesquisa circunstanciado 

de todo o processo que envolve a produção deste conteúdo e a sua integração com distribuição e a 

exibição. 
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1.2 Objetivos 

O objetivo principal do projeto é produzir conteúdo audiovisual no formato 4K 3D (um filme de 8 a 

10 minutos no padrão 4096x2160 pixels por frame) e disponibilizar um relatório circunstanciado 

relativo a todas as fases de produção do conteúdo, tais como sistema de câmeras em 4K, 

estereoscopia, produção, captação, finalização e formatos de output de vídeos (JPEG 2000, H.264, 

MPEG-4), além de testes e escolhas de formatos mais adequados à transmissão de conteúdos 

através de redes fotônicas de alta performance.  O objetivo secundário é criar massa crítica, 

conhecimento do processo e know how científico e tecnológico no campo do cinema e das redes 

fotônicas. 

 

1.3 Justificativa 

O cinema tradicionalmente trabalhou com a captação, edição, montagem de imagens que geraram 

uma forma de narrativa visual contemporânea. Atualmente existem tecnologias que modificam as 

convenções tidas como naturais do cinema e inserem outras, advindas diretamente do avanço dos 

aparatos tecnológicos ligados à manipulação, edição e criação das imagens. 

 

Com o surgimento de programas computacionais e sistemas de captura de imagem em super-alta 

definição é possível, na atualidade, obter imagens em movimento com resolução superior a 8 

milhões de pixels por frame de cinema, o que equivaleria dizer que na tradição do cinema analógico, 

de 24 frames por segundo, um segundo no digital teria o equivalente a 192 milhões de pixels. Ou 

seja, as câmeras de cinema, hoje ainda restritas devido a dificuldade em se adquirir essa tecnologia e 

também de se compreendê-la, podem capturar imagens que se  compõem de outra materialidade, 

diversa da que tínhamos na película física. 

 

Alguns grupos de trabalho e organizações ligadas a centros de pesquisa e inovação já estão criando 

protocolos para tentar compreender o que será esse cinema ligado em rede e quais as 

conseqüências que podemos antecipar dessas novas configurações. Um dos mais proeminentes 

grupos na área de cinema em redes é o Cinegrid, uma organização de várias empresas e 

universidades que convergiu em um grupo avançado de pesquisa para a distribuição de imagens em 

movimento através de uma nova categoria de sistemas computacionais em rede denominada Grid. 

O Cinegrid é a junção do termo Grid com o Cinema. Empresas como Cisco, IBM, Intel, universidades 

como Berkeley, UCSD, UCLA, Keio e estúdios de cinema como a Lucas Films e Disney são os 

fundadores dessa organização. 

 

O que surgirá dessa imagem em super alta definição em termos de padrões culturais, sistemas e 

métodos, ainda está por ser definido e é um dos motivos pelos quais esta pesquisa deve ser 

realizada. 

 

Além de ser possível visualizar imagens em larga escala, hoje também é possível transmitir essas 

imagens para outras localidades utilizando as redes de super alta velocidade ainda restritas às 

universidades e centros de pesquisa avançada ao redor do mundo. Redes como o GLIF (Global 

Lambda Integrated Facility) que já estão no Brasil através da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), entre 
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outras, já alcançam velocidades superiores a 10Gbps e podem transmitir informações com rapidez e 

eficiência, gerando uma nova plataforma para protocolos de transmissão e recepção no âmbito da 

imagem estática e em movimento.  

 

2. Plano de trabalho 

 

Este Grupo de Trabalho realizará quatro tarefas principais: 

a. Estabelecer um nó (setup de servidor e configurações) para o Cinegrid. 

b.  Produzir filme-demonstração em resolução 4k 3D que deverá ser lançado durante o 11th 

Annual Global Lambda Workshop (Glif) no Rio de Janeiro. 

c. Integrar filme com processamento (distribuição) e exibição (projeção e transmissão, se for o 

caso). 

d. Elaborar de relatório final de pesquisa. 

 

Abaixo, o detalhamento das tarefas com produções contíguas:  

 

2.1. Criação de um nó (servidor conectado ao Cinegrid) em ação integrada entre o Laboratório de 

Novas Mídias e Fotônica da Universidade Mackenzie e a RNP. 

Pesquisadores envolvidos:  

Jane de Almeida, Tiago Salmito, Cícero Inácio da Silva e Caru Schwingel 

 

2.2. Produção de blog do projeto acompanhando toda a produção e pesquisa, com documentação 

como fotos, filmes e relatos do processo para servir como documentação e gerar um banco de 

dados completo sobre o projeto. 

Pesquisador: Caru Schwingel 

 

2.3. Filme-demonstração 

2.3.1 Pré-Roteiro  

O filme mostrará a cidade de São Paulo, luzes, movimentos, imagens aéreas. A cidade será o tema 

do filme, construindo uma narrativa de ritmos sonoros e visuais. Acredita-se que esta narrativa é 

adequada a um projeto fílmico deste calibre porque será usado apenas um par de câmeras 4k, 

suportadas por um Rig devido ao custo do equipamento e à dificuldade de encontrar especialistas 

para captura e edição. Desta forma, não será necessário captar som direto e poderá ser 

posteriormente produzido;  a tecnologia 4k é reconhecida pelo seu aspecto de ausência de foco 

principal e excesso de luminosidade conduzindo a uma escala de pixels homogênea. Esta imagem se 

adequa ao gigantismo e aos detalhes;  este tipo de narrativa faz parte da tradição do cinema como O 

homem com a câmera de Dziga Vertov (1929, http://www.youtube.com/watch?v=KytJFyMHZl0), 

Berlim, Sinfonia da cidade grande de Walter Ruttmann (1927, 

http://www.youtube.com/watch?v=5ej84nN1WcE), São Paulo, Sinfonia da Metrópole de Rodolfo 

Lustig e Adalberto Kemeni (1929, http://www.youtube.com/watch?v=UZo0mMuWp_E) e mais tarde 

o filme Baraka de Ron Fricke (1992, 

http://www.youtube.com/watch?v=hdjUfR8CoLc&feature=related) quando retrata os 

escalonamentos gigantes[2]; não serão necessários atores, podendo restringir as filmagens a três 

dias na cidade.  
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2.3.1 Produção do filme: 45 dias 

Roteirização, pesquisa de locações, autorizações de filmagem, contratação de transporte, 

equipamento, importação de equipamento, contratação de alimentação para a equipe de filmagem. 

Equipe 

Jane de Almeida (coordenação geral) / Alfredo Suppia (roteirização, pesquisa de câmeras e locações) 

/ Caru Schwingel (pesquisa de locações e autorizações) 

Produtor contratado (Serviços) 

2.3.2 Filmagem : 3 dias 

Locações a serem definidas a partir da produção. 

Equipe 

Jane de Almeida (direção) / Fábio Pestana (fotografia) / Alfredo Suppia (câmera, pesquisa e roteiro) / 

Dimitre Lucho (edição e finalização) / Cicero Inacio da Silva (pesquisa e produção) / Caru Schwingel 

(blog e assistência de produção) 

Outros da equipe a serem contratados: maquinista, estereógrafo, assistente de câmera, data 

transfer e auxiliar de maquinista. 

2.3.3 Edição: 5 semanas 

Edição do filme em ilha específica em softwares como Final Cut, Redcine, Adobe Premier e After 

Effects. 

Equipe 

Jane de Almeida (direção) / Dimitre Lucho (editor) / Alfredo Suppia (pesquisa e direção de edição) 

2.3.4 Pós-Produção: 2 semanas 

Produção de som local, produção de trilha sonora, finalização de 3D e armazenamento em 4k. 

Equipe 

Dimitre Lucho (editor)  / Músico a ser contratado 

CinePró - estúdio de finalização - Serviços 

Miriam Biderman (áudio e sonorização - Effects Films) - Serviços 

 

2.4  Integração do filme com a distribuição e a projeção 

Criação do formato final do filme em padrão a ser definido após pesquisa. Gravação das versões e 

sistematização dos Codecs de vídeo para formatos distribuídos. Definição dos sistemas de projeção, 

sinc de áudio em servidor 4K (a ser definido) e sistema de leitura de som (Dolby Surround 7.1). 

Equipe 

Cicero Inácio da Silva (assistente) / Alfredo Suppia (assistente) / Dimitre Lucho (assistente), 

juntamente com equipe de Distribuição e equipe de Exibição dos outro GTs. 
 

 

2.5. Confecção de relatório sobre a produção do filme, as principais dificuldades de filmagem e 

produção, a situação dos sistemas atuais de captação e transferência de dados, estado da arte no 

Brasil e no mundo, comparando os diferentes contextos, a partir dos relatórios do assistentes e do 

blog.   

Equipe 

Jane de Almeida / Alfredo Suppia/ Cícero Inácio da Silva / Caru Schwingel 
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3. Cronograma do GT 

  

  Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Pré-roteiro X                   

Produção: 
roteirização, 
pesquisa de 
locação 

  X                 

Filmagem   X X               

Edição     X X X           

Finalização         X X         

Pós-produção           X         

GLIF             X       

Distribuição em 
rede e projeção 

            X X X X 

Relatório final                 X X 

 

Março 

1. Pesquisa de equipamentos, visando testar o maior número possível de ferramentas por meio de 

empréstimos ou de aluguel. 

2. Criação do nó Cinegrid no Lab de Novas Mídias e Fotônica para upload e download de conteúdos 

3. Produção do filme 

4. Inicio do Blog - diário / durante 10 meses 

Abril 

Testes de projeção em 4k 3D (Puc Rio, entre outros parceiros) 

Filmagem 

Maio 

Edição do filme em ilha 4K 3D 

Junho 

Pós-produção e finalização 

Julho 

Acertos finais e integração com os outros dois GTs 

Agosto 

Testes de projeção e formatos de exibição.  

Apoio às outras duas equipes (distribuição e exibição) 

Setembro 

Glif 

Outubro/Novembro /Dezembro 

Leitura e revisão de relatórios de assistentes e elaboração de relatório final a ser apresentado em 

Workshop. 
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4. Orçamento do Grupo de Trabalho e RH de equipe de filmagem 

 

  Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Coord Adjunto 1.663 1.663   1.663 1.663   1.663 1.663   1.663 1.663  1.663  1.663  

Assistente 1*  2.000  2.000 2.000   2.000 2.000  2.000   2.000 2.000   2.000 2.000  

Assistente 1*  2.000 2.000 2.000 2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  2.000  

Assistente 2  1.000 1.000  1.000 1.000 1.000 1.000  1.000  1.000  1.000  1.000  

Fotógrafo**    9.000              

Editor   7.000 3.000       

Músico   5.000        

Estereógrafo e 
Assistentes de 

Câmera 1 e 2** 

   13.500                

Data Transfer**    1.800                

Maquinista 
e Auxiliar ** 

 3.600              

Total 
Total Geral 

6.663 34.563  18.663   9.663 6.663  6.663  6.663  6.663  6.663 6.663 
109.530 

 
* Dois assistentes 1 trabalharão dividindo as horas 

** Equipe de filmagem trabalhando por três dias. 

 

Equipe de filmagem - Principal 

Fotógrafo: Fábio Pestana (fabiaopestana@gmail.com) 

Estereógrafo: Keith Collea - estrangeiro 

Editor: Dimitre Lucho (dimi3x@gmail.com) 
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5. Orçamento de equipamentos e serviços (aproximado) 

 

5.1 Cinegrid 

Setup de servidor para nó: 

4 Hds de 2Tb: R$ 5.600 

1 placa RAID 0 Dell: R$ 2.200 

1 Controladora para HDs Dell: R$ 1.800 

 

5.2 Filmagem: 

1. 2 Câmeras 4K Red One com lentes seqüenciadas e controle de foco específico - preços 

aproximados 

Aluguel no Brasill: R$ 15.000,00 (dia)       Compra: US$ 80.000,00 

2. Controle de foco das câmeras 

Aluguel no Brasil: não existe     Compra: US$ 35.000,00  

3. Aluguel de um Rig  P+S (Beam Splitter) 

Aluguel no Brasil: não conseguimos resposta  Compra: 70.000 Euros 

* No filme feito para a África do Sul alugamos 2 câmeras RED com controle de foco e o Rig por US$ 

18.000 para 4 dias. O equipamento foi trazido pelo Keith Collea com entrada provisória de 

importação e autorização da Ancine. 

4. Steadicam PRO:   

Aluguel no Brasil: R$ 2.300,00 (dia) 

5. Aluguel de Helicóptero: 

3.000 reais a hora por 4 horas: 12.000,00 

6. Aluguel de Dolly, Grua, Segway (e outros, como cabeça especial para helicóptero): 10.000,00 

 

5.3 Serviços: Produção, estúdios 

1. Uma passagem internacional de Los Angeles/São Paulo para estereógrafo: 4.000,00 

2. Produção: produtor independente por 2 meses: 10.000,00 

3. Horas de estúdio para finalização em 4k/3D: 10.000,00 

4. Estúdio de som: 6.000,00 
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Imprensa Oficial, 2010. 

 


