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Sistema com Line Sync interno gerando clean switch para 
PGM e PST.

Oito entradas de vídeo SDI, HD ou SD com áudio.

Saídas de vídeo (dupla) SDI para PGM e PST.

Monitoração de fase do sinal de entrada de vídeo.

Monitoração visual (VU) para os oito canais de áudio e 
áudio externo em PGM e PST.

Dois canais de saída de áudio analógico para monitoração.

Uma entrada de áudio externo analógico estéreo.

Insert de áudio com função MIX e EXT.

Controle de volume e Mix para PGM e PST.

Função TAKE configurável.

Teclas especiais para controle do exibidor, 
permitindo a automação com sistemas de exibição 
de comerciais (ex: Digimaster).

Referência externa analógica Blackburst.

4 GPIs configuráveis: 2 IN e 2 OUT em PGM.

Oito entradas de áudio analógico estéreo (opcional).

Principais características

12 cartões

Distribuidor
HD - FR 1214

CONHEÇA A SOLUÇÃO COMPLETA DE PRODUTOS 4S HD

REPRESENTANTES:
4 cartões

Distribuidor
HD - FR 414

Controla 1 saída
Remoto - RM 34008 entradas

Comutador
HD - HDS 801

4 entradas

Comutador
HD - HDS 401

Controla 4 saídas
Remoto - RM 3404
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coloca SBTVD rumo à era 3D

3D
Viabilidade e padronização da estereoscopia
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Na edição 114 da Revista da SET trazemos 
para o leitor a cobertura da NAB 2010 
que aconteceu durante o mês de abril em 

Las Vegas, reunindo os maiores especialistas do 
setor internacional de radiodifusão. Optamos 
por dividir a cobertura em duas partes: a desta 
edição que apresenta a temática da televisão e 
a outra para a edição 115, na qual será abor-
dado o Rádio.

Durante todo o período pudemos ver o entusias-
mo dos visitantes da NAB 2010 diante do desfile 
de tecnologias, produtos e temas apresentados 
no congresso e na exibição de equipamentos. 

 Como nos anos anteriores, a participação dos 
brasileiros também foi marcante em 2010, com 
o número aproximado de 1400 profissionais do 
setor. A SET, em especial, recebeu congratula-
ções da vice-presidente de operações da NAB 
por ter, neste ano, registrado o maior número de 
inscrições do que qualquer outro líder de dele-
gação em todo o mundo.

 No nosso tradicional café da manhã, o SET e 
Trinta, foram 350 o número de profissionais 
participantes, com platéia atenta às palestras 
de excelente nível e conteúdo. No primeiro dia 
do evento, o Adilson Pontes Malta, fundador e 
primeiro presidente da SET, prestou uma ho-
menagem póstuma, especial ao ex-presidente 
da SONY, o Engº.  Masahiko Morizono, que foi 
grande entusiasta e incentivador da associação.  
A sala da SET proporcionando aos participantes 
do Brasil acesso a internet, local de reunião, se 
consolida ano a ano como um excelente ponto 
de encontro. Toda a infraestrutura é viabilizada 
pelo empenho da equipe da SET e o apoio dos 
nossos patrocinadores.

 O Pavilhão brasileiro, muito bem localizado, sob 
o comando do Sindvel, reuniu cinco empresas e 
reafirma a consolidação do Brasil como um dos 
melhores provedores de tecnologia digital, como 
nos conta o Carlos Henrique, em sua avaliação 
da NAB. O Mauricio Kakassu que coordenou o 
estande do Fórum SBTVD, dentro do pavilhão 
brasileiro, nos fala da demanda dos profissio-
nais latino-americanos em busca de melhor 
conhecimento do padrão ISDB-T

B
 e da sua con-

solidação de liderança do cenário mundial.

 Para realizar a cobertura da 
NAB 2010, contamos 

exclusivamente 
com a compe-
tente colabora-
ção de nossos 
colegas e es-
pecialistas em 
televisão, que 

nos apresentam suas visões do evento ou deta-
lham alguns temas, como o leitor pode verificar 
nesta edição. A diretoria editorial em nome da 
SET agradece ao Alberto Paduan, a Ana Eliza 
Faria, ao Emerson Weirich, ao Marcio Pereira, 
ao Paulo Canno, ao Enio Sergio Jacomino, ao 
José Frederico Rheme, ao Emerson Pereira, ao 
Haroldo de Paula, ao Luis Antonio Pereira, ao 
Marlon Massaneiro e ao João Braz.

 A nossa atual presidente, Liliana Nakonechnyj 
e os ex-presidentes da SET, Roberto Franco, 
Adilson Pontes Malta e Olimpio José Franco, 
enriquecem nosso conteúdo com seus aponta-
mentos e opiniões a respeito do evento.

 No mês de abril, aconteceu a reunião semestral 
do grupo de radiodifusão da União Internacio-
nal de Telecomunicações – UIT, em Genebra. O 
Fabrício Corrêa de Araújo Oliveira, coordenador 
do grupo no Brasil, nos mostra, na seção CBC, 
como a coordenação do evento fez para contor-
nar os problemas de acesso ao país ocasionado 
pela erupção do vulcão na Islândia, tendo em 
vista a necessidade e urgência de discussão 
de diversos temas, inclusive preparatório para 
aproxima Conferência Mundial de Radiocomu-
nicação - CMR – em 2012.

 O Egon Cervieri Guterres e Thiago Aguiar Soa-
res, especialistas em regulamentação da Anatel, 
apresentam, em Radio FM e AM, um estudo 
sobre o a possibilidade de utilização dos canais 
cinco e seis da televisão para as emissoras de 
OM, visto que a faixa de VHF destinada aos ca-
nais “baixos” de televisão deverá ficar desocu-
pada em julho de 2016, quando terminar a fase 
simulcast da migração para o Sistema Brasileiro 
de Televisão Digital (SBTVD).

 O Francisco Sergio Husni Ribeiro, membro 
do nosso comitê editorial mostra na seção 
“One SEG” detalhes da norma 01/2010 do 
Ministério das Comunicações sobre a execu-
ção dos serviços de radiodifusão de sons e 
imagens e retransmissoras de TV utilizando 
tecnologia digital.  

 Em Inside SET, levamos ao leitor os aconteci-
mentos do primeiro evento regional de 2010, 
o SET Regional Sudeste realizado em Belo 
Horizonte (MG), que apresenta uma reformu-
lação de estilo.

Excepcionalmente nesta edição, algumas se-
ções fixas como Rádio Digital, assinada pelo 
colaborador Ronald Barbosa, Produção de Pon-
ta a Ponta e a página de Entrevistas não estão 
publicadas, e retornam na edição 115.

Boa Leitura!
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A NAB 2010 continua a fazer jus ao 
posto de maior evento mundial 
da radiodifusão.  Embora o públi-

co este ano tenha sido menor que o de 
2009, o nível das apresentações, pales-
tras e exposições e da feira manteve-se 
em alta durante os quatro dias de evento, 
de 12 a 15 de abril.

A sessão de abertura oficial já deixava 
claro que  mais uma vez seria um belo 
e interessante espetáculo. Os astronau-
tas Timothy Creamer, norte-americano, 
e Soichi Noguchi, japonês - membros da 
expedição 23 - deram as boas-vindas aos 
participantes da feira, falando diretamen-
te da estação espacial da Nasa, localiza-
da a 220 milhas de distância da Terra. 
Expectadores atentos, utilizando óculos 
especiais acompanharam os cumprimen-
tos dos astronautas em 3D.

Não há como negar a relevância que 
o 3D obteve nessa edição da NAB, o 
tridimensional ganhou transmissões 

em caráter experimental, realizadas, 
sobretudo, por emissoras de esporte, 
que aproveitaram o apelo da Copa do 
Mundo; também foram demonstrados 
programas de educação focada em 
3D, dentre outras apresentações.

O salão de exposições da NAB Show 
estreou uma diversidade de novas 
atrações, incluindo pavilhões especia-
lizados em tecnologia. Temas como o 
destino da banda larga contaram com 
60 empresas, que abordaram as mais 
recentes inovações na criação de ví-
deo online e da distribuição habilitado 
pela tecnologia broadband. 
O novo Mobile DTV Pavilion apresen-
tou os mais recentes dispositivos de 
consumo e serviços para radiodifu-
são, uma realidade que pode se con-
cretizar em qualquer televisão. 

A participação do Brasil foi mais uma vez 

bastante expressiva com 1.400 visitan-
tes, dos quais 400 estiveram presentes 
nos encontros do SET e Trinta. A delega-
ção brasileira contou com 250 membros 
e cerca de 1.100 visitantes freqüentaram 
a sala SET Brasil para aliviar as pernas, 
tomar uma água, um cafezinho e acessar 
a internet. A sala também foi o ponto de 
encontro de muitos amigos e de fecha-
mento de várias negociações. 

A organização do evento divulgou os se-
guintes números: visitantes registrados: 
88.044;  visitantes efetivos: 82.650; visi-
tantes internacionais: 23.900, provenien-
tes de 156 países, também foram regis-
trados 1.153 profissionais de imprensa.

Os colaboradores da SET mantiveram-se 
atentos a tudo e nas páginas seguintes 
relatam o que viram de significativo ao 
longo dos três dias de evento e trazem 
para o leitor suas análises valorosas.

*Adriana Ferreira é editora da Revista da SET – 
email: adriana@embrasec.com.br 
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OS ESPECIAlISTAS DA SET ESTIVERAM nO EVEnTO  E 
COnTAM O quE VIRAM DE MAIS InTERESSAnTE

Visitantes caminham pelos corredores lotados em busca de novidades
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É interessante notar como boa par-
te dos freqüentadores da NAB, em 
todas as edições, sem exceção, vai 

à feira com metas de visitação e obser-
vação já bem definidas. Uns, os especia-
listas em vídeo, só têm olhos para outras 
coisas após conferirem suas áreas de 
interesse. Os audiófilos, idem. O profis-
sional de transmissão segue a mesma 
linha. Não quero dizer que isso demons-
tre certo nível de discriminação tecno-
lógica, mas é um fato comprovado e até 
bastante lógico e sensato. Se vamos a 
uma loja comprar ternos, porque gastar 
os primeiros minutos procurando pelas 
novidades em camisas? Claro que não 
vamos ignorá-las, mas certamente elas 
serão deixadas para um segundo plano. 
Eu me incluo nessa classificação: tam-
bém visito, não só a NAB como qualquer 
outra feira de equipamentos, buscando 
primeiro pela minha área de maior in-

teresse. Sempre preferi o vídeo, embora 
trate o áudio com igual interesse, afinal 
a televisão é constituída de ambos.

Nesse ano, tendo antecipadamente me 
conscientizado desse fato, decidi deixar 
de lado as preferências e, com muita 
frieza, observar tudo da mesma forma. 
Busquei, em determinados momentos, a 
companhia de profissionais especializa-
dos em Rádio e áudio em geral e então 
pude me pegar, em várias ocasiões, tão 
interessado nessas áreas como eu nun-
ca havia imaginado, questionando e ti-
rando até fotos!  Fiz a mesma coisa com 
especialistas em câmeras, gravadores, 
switchers, transmissores e foi igualmen-
te muito interessante. Apenas depois 
de terminada essa experiência, voltei à 
minha condição de visitante “indepen-
dente” da feira, aquele que pára, entra e 
pergunta apenas sobre os equipamentos 

com os quais lida no seu dia a dia e que 
se tornaram tão presentes na sua vida 
profissional, que saltam aos seus olhos, 
mesmo diante de tantas outras modali-
dades, as quais ele apenas vê. 

Todos os anos, depois de encerrada a 
feira e o congresso, comentam-se so-
bre as tendências. Geralmente ocorre 
a unificação de opiniões, mas isso só 
acontece quando realmente uma tecno-
logia se apresenta tão gritante que não 
dá para discordar. Nos últimos anos tem 
sido escolhido o tema “TV digital” qua-
se como uma exclusividade. Esse ano, 
porém, a bola da vez foi toda aquela es-
tereoscopia, digo euforia, em torno dos 
sistemas de TV-3D, a nova vedete. Seja 
com ou sem óculos polarizadores, cap-
tados “como” ou convertidos “para” 3D, 
esses sistemas mantinham os estandes 
repletos de atentos visitantes. O SET e 

NAB 2010
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Trinta reservou uma manhã específica 
para esse assunto, e foi uma terça-feira 
com excelente rodada de palestras. Não 
se fala de outra coisa nesse momento 
de Copa do Mundo de Futebol, dentro 
ou fora do ambiente de televisão. Da 
mesma forma, no ambiente de Rádio 
ainda não se fala de outra coisa a não 
ser do Rádio digital. No campo do áu-
dio, um grande número de fabricantes 

mostrou novas conquistas tecnológicas 
relacionadas ao loudness e atraiu a 
atenção de muita gente da área. 

De uma forma geral, considero que a feira 
desse ano fechou foco nesses três pontos 
e conseguiu proporcionar uma boa atração.

Para os apreciadores de estatística, o 
quadro a seguir compara as freqüências 

das três últimas edições da NAB.

No balanço final, tudo exatamente igual 
aos anos anteriores: muito cansaço 
compensado pelo belo show mundial de 
tecnologia de radiodifusão.

*Alberto Deodato Seda Paduan é supervisor 
de projetos da TV Cultura de São Paulo e dire-
tor da AdesedA-Consultoria, Projetos e Insta-
lações – email: adeseda@uol.com.br

Sem dúvida, três assuntos chamaram 
minha atenção: a ameaça do FCC de 
tomar uma parte significativa do es-

pectro de televisão aberta, o avanço das 
tecnologias IP não só no campo profissional 
como no doméstico, com franca tendência 
de conexão de televisores e conversores de 
televisão paga à banda larga, e a televisão 
em 3D. 

Quanto à questão do espectro, Gordon 
Smith abriu o NAB apresentando o 

assunto como um dos princi-
pais temas que preocupam 

a associação norte-
americana de radio-
difusores. O Plano de 
Banda Larga, em ges-

tação pelo FCC, indica a 
necessidade de destina-
ção de mais 500 MHz a 
serviços de transmissão 

de dados, dos quais 120 
MHz sairiam do espectro 

de televisão , ou seja, 
dos atuais 36 ca-

nais de televisão 
em UHF ainda 
destinados à ra-
diodifusão nos 

E.U.A , 20 seriam transferidos para essa 
nova aplicação. E, enquanto a liderança do 
NAB concorda que é importantíssimo o ofe-
recimento de banda larga à população nor-
te-americana, defende fortemente a busca 
de soluções que não tragam tantos impac-
tos negativos à televisão aberta, cujo valor 
sócio-econômico é, também, fundamental 
para a população. Nós, brasileiros, devemos 
ficar atentos a esse movimento nos Esta-
dos Unidos, pois a destinação de canais da 
faixa de UHF para outros serviços, com o 
desenvolvimento de novas tecnologias e 
equipamentos, pode resultar numa enorme 
pressão internacional de seus detentores e 
fornecedores na área regulatória para que 
o exemplo seja seguido em outros países. 
Mas, no Brasil, a transição analógico-digital 
ainda levará alguns anos, durante os quais 
não podemos prescindir de canais de UHF.

Relativamente às tecnologias IP, a maio-
ria dos equipamentos e sistemas de TV já 
apresenta interfaces e gerenciamento IP, 
sejam eles destinados a qualquer parte da 
cadeia de produção, processamento, ar-
mazenamento, distribuição e transmissão 
de sinais de TV. O mundo de radiodifusão 
já está completamente integrado pelos pro-
tocolos desenvolvidos para a internet. Essa 

tendência de interligação dos dois mundos, 
televisão e internet, também aparece no 
televisor do telespectador, e foi objeto de 
várias apresentações nas conferências.

Já o 3D parecia ser a febre que tomou con-
ta do NAB 2010. A ele foi dedicado um con-
junto enorme de apresentações, que abor-
davam desde os segredos de sua produção 
até as diversas técnicas em desenvolvimen-
to para fazê-lo chegar à casa das pessoas. 
Também nos estandes, o 3D parecia estar 
em toda a parte – câmeras, rigs, mesas de 
produção, sistemas de transporte, formas 
de exibição, enfim, toda a gama de produtos 
para tratar o 3D. 

Nosso evento SET e Trinta foi muito bom. 
Recorde de público. A grande maioria das 
palestras patrocinadas teve um nível ex-
celente, focando em tecnologias, e não 
em produtos. Fomos também muito felizes 
quanto à seleção de palestrantes convida-
dos, que atualizaram nossos associados 
nos principais temas de grande repercus-
são no NAB 2010.

*liliana nakonechnyj é presidente da SET e dire-
tora da TV Globo – email: liliana@tvglobo.com.br

TEMAS quE ChAMARAM A ATEnçãO
Tecnologias IP e o avanço do FCC sob o espectro de televisão

*Liliana Nakonechnyj

nAB 2008

Total de visitantes: 105.259
Visitantes Estrangeiros: 28.310

Visitantes Brasileiros: 1.400
Imprensa: 1.296

nAB 2009

Total de visitantes: 83.842
Visitantes estrangeiros: 23.232 

Visitantes Brasileiros: 1.100
Imprensa: 1.246 

nAB 2010

Total de visitantes: 82.650
Visitantes estrangeiros: 23.900 

Visitantes Brasileiros: 1.400
Imprensa: 1.153 
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Ex-PRESIDEnTES DA SET FAzEM SuAS 
OBSERVAçõES SOBRE A nAB 2010

O 3D-TV inaugura o universo tecnológico da 
próxima década. Debates sobre o assunto 
tomaram corpo durante as apresenta-

ções da NAB, propondo novos conceitos para 
Televisão. A radiodifusão mundial assiste a uma 
revolução veloz de componentes, o que desperta 
grandes indagações para os próximos anos.

Do aspecto funcional, um dos avanços desta 
NAB, que poucos tiveram acesso, foi o apli-
cativo NAB 2010 para o iPhone. Com esse re-
curso gratuito a produtividade do visitante ou 
expositor aumentou assustadoramente. Não há 
mais o incômodo do livro enorme com a lista 
de expositores, além de mapas e a grade de 
conferências, que geralmente desaparece. O 
mecanismo de navegação para achar exposito-

res e estandes é muito eficiente. Além disso, é 
possível criar agenda, receber notícias e avisos 
do início das conferências. 

Grandes nomes da radiodifusão testemunharam 
os rumos da TV a partir da NAB. Membros, dire-
tores e aqueles que já presidiram a SET lançaram 
um olhar atento sobre a realidade tridimensional: 
um futuro que cada vez mais se torna presente.
A NAB 2010 foi importante para consolidação 
do High-Definition, segundo Roberto Franco, 
que presidiu a SET entre 2002 e 2008. Para 
ele, temas como mobilidade e portabilidade, 
que se revelaram como pautas prioritárias nos 
EUA, são fatos consolidados no Brasil. “No ce-
nário norte-americano, os fabricantes de apa-
relhos de TV encontram a tecnologia adequada, 

mas ainda não transmitem em massa para TV 
aberta. Apenas em caráter experimental, até 
porque ainda não há um padrão de transmis-
são 3D estabelecido pelo governo. É necessário 
destacar que o SBTVD é o modelo mais pre-
parado para 3D, pois utiliza a compressão de 
vídeo H.264, que a Europa e os Estados Unidos 
não implantaram. O Brasil é completamente 
contemporâneo em produção de conteúdo 3D 
em Blu-ray”, ressalta Franco.

A terceira dimensão é mais que uma tecnolo-
gia de imagem: é um recurso que aumenta os 
níveis de percepção, ditando novas experiências 
do que se pretende transmitir ao telespectador. 
“Mal se implantou o HD e o mundo já passa a 
debater as novas tendências do 3D, com ênfase 

* Raphael Bontempo

Roberto Franco ressalta que Brasil é completamente  
contemporâneo em Produção de conteúdo 3D em Blu-ray

Olimpio José Franco, vp da SET, convidou os representantes 
de outros países latinos para comentar as experiências com 
a adoção do SBTVD

Presidente-Fundador da SET, Adilson Pontes Malta fez comovente 
homenagem ao engº Masahiko Monzono, falecido em março
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em captação, edição e distribuição. É um passo 
muito grande em um curto intervalo de tempo”. 

Franco comenta que a NAB foi mais concorrida 
em 2010, pois na edição anterior havia certa 
tensão, em função da crise econômica. “Nesse 
ano pudemos observar que as pessoas estavam 
alegres nos corredores. Estavam mais confian-
tes e otimistas”. 

Fundador da SET e primeiro presidente da en-
tidade, Adilson Pontes Malta diz ter sido bom o 
espaço dado à tecnologia 3D na NAB 2010, em-
bora veja muito marketing ao redor da novidade.  
“A indústria de televisão, como qualquer outra, 
necessita de novos produtos. A terceira dimen-
são , ainda engatinhando, ganhou  um enorme 
espaço,  com muito marketing. Isso é bom, mas 
ainda há um longo caminho a percorrer”.

Para ele, a transmissão da Copa do Mundo de 
Futebol pela ESPN, em 3D (palestra do SET e 
Trinta), será de fato a primeira utilização dessa 
tecnologia para o usuário final em grande esca-
la. “Um verdadeiro teste de compatibilidade com 
as características dimensionais do olho humano, 
com imagens em constante movimentação, em 

vários planos e ao vivo. Uma iniciativa ousada 
e da maior importância para o desenvolvimento 
da tecnologia. O 3D, que repercutiu em todas 
as demonstrações e discussões, mostra que há 
muito a ser discutido e definido, deixando um 
enorme espaço para que as salas de cinema, 
temporariamente, voltem a ser mais atrativas 
pela imediata aplicação dessa tecnologia”.

O primeiro presidente da SET acredita que a 
tendência para o broadcasting mundial é  “a 
consolidação e aumento das funcionalidades 
dos hardware e software das plataformas de 
processamento digital e HD e crossmídia”.

Malta avalia o evento mais importante da radio-
difusão. “A NAB 2010 não foi um grande suces-
so de público, mas continua sendo o mais fre-
quentado evento da indústria. As conferências 
são inúmeras, mas algumas poderiam ser mais 
proveitosas em termos de qualidade. A feira em 
si todos conhecem, ela reflete a situação econô-
mica americana em quantidade e qualidade de 
produtos e expositores”. “Se fosse possível, se-
ria bom retirar o elevado percentual de conteúdo 
comercial e marqueteiro, um problema aparen-
temente insolúvel”, sugere o fundador da SET.

O atual vice-presidente da SET, e  também ex-
presidente, Olímpio José Franco teve destacada 
atuação durante o SET e Trinta. Ele comenta 
que, mesmo sem normas definidas, há muito 
interesse por parte da indústria no 3D. “Não 
se imagina como as emissoras e produtoras 
poderão ter recursos técnicos e investimentos 
suficientes para realizar tantas mudanças. Nem 
bem saímos das implantações da TV digital em 
HDTV e ingressamos agora no 3D, que implica 
novamente em se adaptar aos novos conceitos, 
assim como capacitações de infra-estruturas e 
de pessoal técnico-operacional.

Ele diz que a NAB é sempre importante como 
ponto de encontro e oportunidade que ocorrem 
no Congresso e nas palestras do SET e Trinta. “A 
Feira também cumpre seu papel de apresentar 
as novidades de muitas empresas, com lança-
mentos de produtos e soluções que poderão 
virar sucesso em curto prazo. Na parte da SET 
buscaremos melhorar as condições dos servi-
ços da sala SET, para atender o SET e Trinta e, 
claro, aos nossos associados”

*Raphael é repórter da Revista da SET – raphael@
embrasec.com.br 
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MERCADO AInDA SOFRE EFEITOS 
DA CRISE DE 2009
*Paulo Canno

1.Panorama
Pelo que vimos na NAB 2010, o mercado 

de broadcasting parece ainda abalado 

pela crise de 2009. Apesar do compa-

recimento ter aumentado em aproxima-

damente 5000 pessoas (83.000 par-

ticipantes em 2009 contra 88.000 em 

2010), resta ainda um “gap” significa-

NAB 2010

Câmera 3D da Panasonic

Equipamento da JVC que gera material em 3D a par-
tir de originais captados em 2D em tempo real

tivo para se recuperar o entusiasmo de 
anos anteriores.

Havia ainda um ambiente de muita apre-
ensão entre os radiodifusores america-
nos, decorrente da ameaça à devolução 
de algumas freqüências para o FCC, que 
pretende destiná-las ao uso em banda 
larga. Além de tudo, o FCC não estabele-

ce regras claras em relação 
ao processo pelo qual essa 
devolução ocorrerá. 

2. Destaque – 3D
A tecnologia 3D teve for-
te sinalização de tendên-
cia para os próximos anos, 
chamando a atenção de to-
dos os presentes. Pudemos 
constatar que já estão dis-
poníveis todos os recursos 
para que emissoras de TV 
passem a adotar a tecno-
logia em questão: câmeras, 
encoders, instrumentos e 
padrões de testes, etc.

Dependendo do nível de quali-
dade que se queira, há câme-
ras para captação em 3D cujo 
preço não chega a assustar, 
se comparadas com quali-
dade equivalente em HD. Há 
casos em que a diferença não 
ultrapassa os 30%.

Pudemos, inclusive, obser-
var a performance de um 
equipamento JVC, que gera 
material em 3D, a partir de 
matérias captadas em 2D.

3. Rede de telefonia celular 
para telejornalismo ao vivo
Nessa NAB, constatou-se uma evolução 
consistente da tecnologia apresentada 
nos dois últimos anos. Pudemos visitar 
3 fornecedores, que já demonstravam a 
utilização de seus equipamentos em vá-
rios eventos. A Dejero (canadense), por 
exemplo, exibia imagens da Olimpíada 
de Inverno de 2010, transmitidas por 
seu equipamento.

Os fabricantes alardeiam que essa tec-
nologia substitui com enormes vanta-
gens, relativas a custo e complexidade 
operacional, as unidades de microondas 
e up-links utilizadas em telejornalismo.

Têm-se noticias de que já há no Brasil 
emissoras de TV utilizando a tecnologia 
em questão.

4. loudness
Tanto quanto no Brasil, a questão da 
variação do volume percebido de áudio, 
seja de programa para programa em um 
mesmo canal, como entre uma emissora 
e outra, tem causado grande descon-
forto aos telespectadores americanos. 
O advento da TV digital agravou ainda 
mais esse problema, pois os receptores 
têm mais qualidade e respondem com 
mais fidelidade às variações e nuances 
do áudio.

Há proposições e ofertas de várias so-
luções para o problema. Dentre elas, já 
existe a norma americana relativa ao 
controle do loudness, embarcada nos 
equipamentos de vários fornecedores, 
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que adotam as mais di-
versas abordagens.

5. Destaque para o 
Sistema Brasileiro 
de TV Digital
Cada vez mais o ISDB-T

B
 

vem sendo reconhecido 
como o melhor sistema de 
TV digital do mundo, na 
atualidade, por vários mo-
tivos, mas principalmente, 
por ter sido concebido com 
a premissa da mobilidade.

O reconhecimento do IS-
DB-T

B
 acentua-se ainda 

mais, se levarmos em con-
ta o esforço que está sen-
do despendido para tornar 
o ATSC, sistema que con-
templa a mobilidade, um 
dos fatores estratégico e 
mandatório para a sobrevi-
vência da radiodifusão.

Havia, inclusive, alguns 
fabricantes internacionais, 
tão entusiasmados com a 
expansão do ISDB-T

B
, prin-

cipalmente, no território 
sul americano, que pas-
saram a dedicar parte de 
seu espaço de exibição a 
produtos dedicados exclu-
sivamente ao sistema bra-
sileiro de TV digital, como 
foi o caso da Harris.

6. novidades 
em antenas
Nessa edição da NAB, pudemos obser-
var um lançamento da ERI (Electronics 
Research Inc.) que pode ter aplicação 
para emissoras que necessitem de ante-
na com alto ganho, mas que não dispõe, 
em sua torre atual, de espaço suficiente 
para instalá-la.

Trata-se de uma antena slot da série Mantis, 
cujo espaçamento entre fendas é próximo 
da metade de uma antena slot convencional. 
Com isso, para um mesmo ganho, tem-se 

Carta de teste para alinhamento de câmeras 3D

Equipamento da Dejero para reportagens ao 
vivo utilizando a rede de telefonia celular

Antena slot da série Mantis, cujo 
espaçamento entre fendas é próximo da 
metade de uma antena slot convencional

Soluções Harris dedicadas ao sistema ISDB-TB

Outra vista do equipamento da Dejero

aproximadamente 
a metade da altura, 
também com redu-
ção substancial do 
peso da antena e, 
por conseguinte, 
do esforço adicio-
nal na torre.

*Paulo Canno é dire-
tor de tecnologia e 
infraestrutura da TV 
Gazeta do Espírito 
Santo e membro do 
comitê da diretoria 
de Marketing da SET 
– email: ecanno@re-
degazeta.com.br 
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Ligue hoge para a nossa equipe! • (978) 468 1069 • www.dielectric.com • Raymond, Maine 04071 USA
Contato Comercial: TACNET (21) 9799 6601 Email: tacnet@uol.com.br

Contato Tecnico: TRANSTEL (19) 3269 7328 Email: eng@transtelconti.com.br

                  Deixe nossa larga experiência em desenvolver e 
fabricar os sistemas mais avançados no mundo em 
antenas para broadcast, ajudar sua emissora a fazer 
uma transição tranqüila para a TV Digital. Agora com 
a liderança na Tecnologia de Antenas TV Digital em 
Polarização Elíptica, e aplicações moveis, a Dielectric 
estará apta a cobrir qualquer necessidade desde a 
mais simples ate a mais complexa configuração.  

São mais de 60 anos de experiência da Dielectric, 
RCA e Harris disponíveis para suprir você com tudo 
o que é necessário para desenho de sistemas, 
instalação e teste (tanto para TV  
como para FM), até iluminação  
de torres, manutenção completa  
e sistemas de monitoração remota.

Empire State Building, New York, New York  Sears Tower, Chicago, Illinois

TV Globo Recife, Pernambuco

Mais Radiodifusores DTV  
Escolheram A Dielectric Do Que 

Todos.
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VIABIlIDADE E PADROnIzAçãO 
DA ESTEREOSCOPIA
Desafios e oportunidades para o 3D, a grande estrela da nAB 2010

*Emerson Weirich

A NAB 2010 teve como um dos princi-
pais destaques a tecnologia de es-
terescopia ou também chamada de 

3D TV. A estereoscopia é a apresentação de 
duas imagens da mesma cena, uma para 
cada olho, que são captadas em ângulos 
de observação ligeiramente diferentes e 
que com isso nosso cérebro é capaz de in-
terpretar as informações de profundidade, 
tamanho e distância dos objetos da cena, 
tornando a imagem com sensação tridi-
mensional. O objetivo da estereoscopia é 
provocar a ilusão de que estamos dentro da 
cena, ou seja, o plano da tela desaparece e 
temos com isso uma sensação de imersão 
na imagem. Pelo fato da nossa visão ser 
naturalmente tridimensional, temos essa 
experiência de realismo com a estereosco-
pia. Este artigo relata de forma resumida 
os principais tópicos que foram discutidos e 
apresentados durante a NAB 2010 por algu-
mas empresas que já tem experiência ad-

quirida em 3D TV, debatendo assuntos como 
a viabilidade técnica e econômica de se  
trabalhar com essa tecnologia e a neces-
sidade de padronização para massificação 
de produtos. 

Produzir imagens com o realismo tridimen-
sional é um objetivo já bem antigo. No final 
do século 19 já se fazia fotografias em 3D 
com duas câmeras montadas lado a lado 
e disparadas simultaneamente. Na década 
de 1950 surgiu a técnica anaglífica que co-
loca duas imagens coloridas sobrepostas, 
uma vermelha e outra azul, por exemplo, e 
com óculos especiais coloridos é possível 
fazer com que cada olho perceba uma ima-
gem distinta.
No cinema, a técnica de 3D também é 
antiga. Por muitos anos foram produzidos 
vários filmes 3D em Hollywood em caráter 
experimental. Foi na década de 1950 que 
houve uma explosão de produções em 3D 

que depois decaíram em número e agora 
estamos vivenciando um renascimento 
desta técnica nos cinemas. Podemos ver 
isso no quadro da Figura 1, onde é mos-
trado o número médio de produções cine-
matográficas em 3D em cada década. Qual 
a diferença do cinema 3D da década de 
1950, que teve um período curto, para o 
3D de hoje? E por que se acredita que o 
novo 3D veio para ficar nos cinemas? Com 
certeza, o motivo principal que 3D se torne 
possível hoje é a tecnologia digital que é 
utilizada da captação até a edição. Porém 
alguns desafios permanecem. O primei-
ro é econômico, pois atualmente temos 
inúmeras salas de cinema com projeção 
preparada para 3D, porém devem ser em 
número suficiente para que seja possível o 
retorno do investimento adicional que o 3D 
tem comparado ao cinema normal em duas 
dimensões. O segundo desafio é tecnológi-
co, já que 3D necessita o processamento 
do dobro de imagens para cada cena, com 
sincronismo perfeito, ocasionando um au-
mento de até 25% do custo de produção.  
O terceiro grande desafio é o operacional 
e artístico, pois toda a equipe está acostu-
mada a produzir imagens em uma mídia em 
duas dimensões. 

Além do cinema, existe uma tendência atual 
pelas tecnologias imersivas, ou seja, algum 
dispositivo ou função que permite que as 
impressões humanas cheguem bem perto 
da realidade com interação e envolvimento, 
pois utilizam a percepção sensorial huma-
na. As aplicações são diversas como jogos, 
entretenimento, treinamento de pilotos e 
militares, realidade virtual, tele-presença, 
etc. Como transpor essas tecnologias para 
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Figura 1: Número médio de produções cinematográficas em 3D em cada década. 
(Fonte: 3D Movie Making, Bernard Mendiburu, Focal Press, 2010)

NAB 2010
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a televisão? Quais seriam os desafios para 
produção da 3D TV? 

Nas palestras, debates e nas demonstra-
ções de equipamentos, pôde-se ouvir a 
experiência de quem já produziu vídeos 
em 3D como a ESPN, Discovery Communi-
cations, Sony Entertainment, Disney, IMAX, 
etc., saber quais foram as dificuldades e li-
mitações que elas encontraram, e entender 
se quem tem experiência em 3D acha que 
é ou não uma tendência que continuará. O 
objetivo principal é tornar o 3D uma expe-
riência boa para o telespectador e evitar 
o desconforto de quem está assistindo. A 
principal diferença para a Televisão é a ne-
cessidade de imagens 3D ao vivo.
A tecnologia de captação atualmente está 
ainda limitada na maioria dos casos à uti-
lização de duas câmeras simultaneamen-
te para fazer imagens em 3D, uma para o 
olho direito e outra para o olho esquerdo. 
Estas câmeras são fixadas juntas em um 
dispositivo mecânico chamado “rig” que 
pode ser do tipo “Side-by-Side Rig” onde 
as câmeras ficam paralelas uma do lado 
da outra (Figura 2), ou do tipo “Mirror-Rig” 
onde uma das câmeras fica na vertical e 
enxerga através de um espelho (Figura 3). 
A distância entre as câmeras é muito im-
portante, pois ela dará o volume da cena. 
Desta forma o rig paralelo tem a limitação 

do tamanho do corpo das câmeras para a 
distância entre elas, já o rig com espelho 
consegue superar esta limitação física. 
Este tipo de fixação torna os movimentos 
de câmera bem difíceis. Ainda estão sendo 
desenvolvidos produtos do tipo Camcorder 
com captação de duas imagens em uma 
única peça (Figura 4). 
Os desafios enfrentados na captação são 
muitos, pois as imagens esquerda e direita 
devem estar perfeitamente alinhadas para 

resultar em um efeito 3D adequado e que 
não cause nenhum desconforto ao assistir. 
Pequenas diferenças de alinhamento me-
cânico entre as duas câmeras na conver-
gência, rotação, altura, etc, podem com-
prometer o efeito 3D. Além dos detalhes 
mecânicos, o desafio para uma boa cap-
tação em 3D TV é a correspondência de 
imagem das câmeras direita e esquerda 
que devem ter uma ótima combinação em 
fotografia (foco, zoom, exposição, abertu-

Figura 2: Conjunto de Câmeras para 3D TV na configuração 
“Side-by-Side Rig”
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Figura 3: Conjunto de Câmeras para 3D 
TV na configuração “Mirror-Rig” 

Figura 4: Camcorder para 3D TV

Figura 5: Técnica “Frame Compatible” ou “Half Resolution” que 
compatibiliza vídeos em 3D com as plataformas existentes.

ar
qu

iv
os

 d
o 

au
to

r

ar
qu

iv
os

 d
o 

au
to

r



16

ra, tipo de lente, profundidade de campo, 
distância focal, etc), uma ótima combina-
ção de parâmetros de captação (resolução 
da imagem, balanço e temperatura de cor, 
resolução do sensor de captação, taxa de 
quadros por segundos, sincronismo de 
time code com precisão de frames, etc). A 
atenção deve ser total na hora da capta-
ção para estes detalhes, pois é perigoso e 
muito caro corrigir algo na pós-produção 
em 3D, o ideal é corrigir na captação. 

Uma melhoria que será feita no decorrer da 
evolução da tecnologia é a visualização em 
tempo real das imagens em 3D que particu-
larmente para 3D TV ao vivo é fundamental. 
Na NAB 2010 foram apresentados vários 
produtos que surgirão como viewfinders em 
3D para o cinegrafista diretamente perceber 
se o efeito 3D está correto e analisadores e 
medidores do efeito 3D dos vários parâme-

tros de captação e fotografia entre as duas 
imagens captadas. Gravar imagens com me-
tadados destes vários parâmetros de capta-
ção também é importante para a produção. 

São dois os tipos de imagens existentes em 
3D, imagens positivas que são imagens que 
tem profundidade atrás do plano do display 
e imagens negativas que parecem estar na 
frente do plano do display, ou seja, parecem 
saltar do televisor. Estas últimas serão muito 
utilizadas em propagandas e efeitos espe-
ciais de computação gráfica. A inserção de 
subtítulos e caracteres deve ser bem estu-
dada, pois não pode conflitar com os objetos 
3D, a profundidade e o plano onde coloca-
mos os subtítulos e caracteres é importante.

O planejamento de uma cena 3D é funda-
mental. A dúvida é como isso funcionará no 
dia-a-dia da televisão que é muito dinâmi-

ca. Para isso, os processos de controle de 
qualidade são importantes para minimizar 
os problemas: observar as regras de en-
quadramento; pré-planejamento dos ângu-
los de câmera é chave; monitoramento em 
tempo real, quando for possível, das saídas 
com o resultado final do efeito 3D; adoção 
imediata de profissional “estereografista” 
(especialista na produção do efeito 3D) no 
set de gravação.

A distribuição do vídeo em 3D atualmente 
é feita de uma forma compatível com os ví-
deos sem 3D, ou seja, é preciso encaixar as 
duas imagens do 3D (imagem do olho di-
reito e do olho esquerdo) em uma imagem 
de um vídeo normal. A técnica em que isso 
é realizado é chamada “Frame Compatible” 
ou “Half Resolution” que na verdade, reduz a 
resolução de cada imagem do 3D pela meta-
de, porém é compatível para ser transmitido 
e distribuído pelos sistemas existentes. São 
formas diferentes de realizar isso: a) Top and 
Bottom: o novo quadro é dividido ao meio 
verticalmente e a imagem do olho esquer-
do é colocada na parte superior e a imagem 
do olho direito é colocada na parte inferior, 
sendo esta forma mais indicada para vídeos 
progressivos, pois a resolução vertical de 
cada imagem será reduzida pela metade; b) 
Side by Side: da mesma forma que o anterior 
mas a imagem aqui é dividida ao meio hori-
zontalmente ficando a imagem de cada olho 
em cada lado do quadro, sendo esta forma 
indicada para vídeos entrelaçados pois a 
resolução horizontal de cada imagem será 
reduzida pela metade; c) Frame Sequencial: 
é transmitido um quadro para cada olho de 
cada vez, com toda a resolução espacial da 
imagem, porém será reduzida a resolução 
temporal do vídeo nesta forma; d) Row or 
Column Interleaving: no mesmo quadro é 
feito um entrelaçamento de linhas e colunas, 
da mesma forma que as anteriores haverá 
perda de resolução vertical ou horizontal; 
e) Quincunx ou Checkerboard: é uma téc-
nica de interpolação de pixels que procura 
diminuir o efeito da redução da resolução. 
O receptor por sua vez, deverá ser compa-
tível com a técnica utilizada para recompor 
no display as imagens do lado esquerdo e 
direito. (Figura 5)
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Para codificação do sinal de 3D TV atu-
almente quase todos utilizaram o H.264/
MPEG-4 AVC. Futuramente será utilizado 
o MVC (Multiview Video Coding) que é uma 
emenda do H.264/MPEG-4 AVC e que foi 
desenvolvido com o objetivo de codificar 
seqüências de múltiplas câmeras em um 
mesmo stream de vídeo. A vantagem é 
que MVC é compatível com imagens em 
duas dimensões.

O tráfego de sinais nas emissoras e o corte 
ao vivo estão baseados em tecnologias já 
existentes como o 3G, juntando os vídeos 
esquerdo e direito para um único vídeo com 
encoders específicos “Frame Compatibles”, 
ou ainda trafegar os vídeos em separado e 
sincronizados com equipamentos que fun-
cionam em modo dual stream.

Os displays e televisores capazes de mos-
trar imagens em 3D TV estão em fase de 
lançamento, sendo que PCs com capacida-
de de 3D e plataformas de jogos também 
serão vendidos em breve. O objetivo é que 
estes televisores sempre sejam compatí-
veis com imagens em duas dimensões. A 
emissão da imagem ocorre com luz pola-
rizada de forma diferente para a imagem 
esquerda e direita. É possível apenas ver as 
imagens com óculos com filtros polarizado-
res que separam estas imagens para cada 
olho. A interoperabilidade da utilização de 
óculos de um fabricante no display de outro 
fabricante hoje ainda é questionável, pois 
existem diferentes formas de polarizar a 
imagem, linear ou circular, de forma pas-
siva ou ativa (sincronizada eletronicamente 
com a exibição dos quadros da imagem 
para cada olho em separado).

Muitas entidades como DVB, ITU, EBU e 
SMPTE estão trabalhando no tema padroni-
zação do 3D TV. Vários caminhos de entrega 
de conteúdo estão sendo preparados para 
o mercado 3D: satélite, cabo, transmissão 
terrestre, Home Video e até mesmo a Inter-
net. No mundo da TV por assinatura é mais 
fácil, pois necessita de menor padronização 
já que a plataforma pertence ao próprio pro-
vedor de serviço. Desta forma, o ambiente 
de TV por assinatura terá produtos em 3D TV 

muito antes da transmissão terrestre aberta 
que precisa de padronização para funcionar. 

A Blu-ray Disc Association divulgou em de-
zembro de 2009 o padrão para gravação 
de vídeo em 3D com dois canais full HD em 
discos “Blu-ray 3D” de 50 GB. O codec uti-
lizado é o MPEG-4 AVC Stereo High Profile 
(MVC)@L4.1 com taxa de bits máxima de 
60 Mbps em VBR. O disco terá capacidade 
para dois vídeos (esquerdo e direito) com 
a resolução de 1920x1080 (23,976p) ou 
dois vídeos com a resolução de 1280x720 
(59,94p e 50p). O mesmo disco é com-
patível com exibição em duas dimensões. 
Da mesma forma em março deste ano foi 
lançada a versão HDMI 1.4a para padroni-
zação da interface de dispositivos em alta 
definição em 3D.

A maior preocupação dos produtores e 
distribuidores de conteúdo é a viabilidade 
econômica do 3D. Produção em 3D HD irá 
coexistir com produção em duas dimen-
sões HD, porém vai custar mais do que 
hoje custa produzir em duas dimensões 
HD somente. Todos acreditam que da mes-
ma forma e pela mesma motivação que 
foi com o HD, as coberturas esportivas e 
os programas com imagens de natureza 
impulsionarão o 3D. Porém ainda não se 
sabe ao certo quanto custa e se o retorno 
do investimento é garantido em 3D TV. A 
preocupação é criar um modelo de negócio 
com o 3D, porém é a tecnologia que cria as 
oportunidades e não o modelo de negócio 
que viabiliza a tecnologia, pois a inovação 
é que alimenta o mundo de entretenimento: 
a Televisão que criou o modelo de patro-
cínio e não o contrário, o Cabo e Satélite 
que criaram o modelo de TV por assinatura, 
o Videocassete criou o modelo de "Home 
Video", etc.

No caso do cinema, já é possível perceber 
nos últimos anos um acréscimo no retorno 
dos investimentos em 3D conforme a Figu-
ra 6. Em várias outras áreas o 3D começa a 
trazer retorno como no mercado dos forne-
cedores de eletro-eletrônicos de Televiso-
res 3D, Blu-rays, periféricos; dos fornece-
dores de equipamentos profissionais como 

rigs para câmeras 3D, ferramentas de edi-
ção, câmeras adicionais; dos prestadores 
de serviço de produção e especialistas em 
estereoscopia; do mercado de exibição e 
distribuição: cinemas, Home Video  em Blu-
ray, plataformas por assinatura, canais sob 
demanda, e possivelmente canais abertos.

O 3D levará uma série de melhorias téc-
nicas ainda, porém 3D é muito mais ex-
periência do que tecnologia. Alguns dos 
problemas enfrentados não se solucionam 
com tecnologia. Um deles é o fato que cer-
ca de 12% das pessoas tem problemas na 
visão binocular, fazendo com que a visão de 
imagens em 3D seja extremamente difícil, 
senão impossível (a visão binocular é a vi-
são na qual ambos os olhos são usados em 
conjunto, necessária para percepção da es-
tereoscopia). O uso dos óculos polarizados 
é tranqüilo no cinema, porém usar o óculos 
em casa para assistir televisão pode ser um 
desconforto em alguns casos. A tendência 
futura é termos tecnologia para que o 3D 
funcione sem óculos. Desta forma o papel 
principal da tecnologia será de padronizar 
os sistemas e parâmetros para massificar e 
viabilizar a tecnologia, e a viabilidade eco-
nômica é fator fundamental para que o 3D 
venha desta vez para ficar.

Por fim, a NAB 2010 apresentou muitas 
alternativas para a Televisão em 3D, vere-
mos em breve qual tecnologia será adota-
da de fato. De fato, o mais importante foi 
perceber que a tecnologia de televisão não 
vai parar apenas em HDTV e que muitos 
desafios estão por vir. A pergunta que fi-
cou no ar é: qual será a TV do futuro?

Referências:
Broadcast Engineering Conference, NAB 2010.

Broadcast Management Conference, NAB 2010.

Broader-casting Conference, NAB 2010.

Digital Cinema Summit, NAB 2010.

Encontro SET e Trinta 2009, SET - Sociedade de 
Engenharia de Televisão, NAB2010.

*Emerson Weirich é membro da diretoria da SET no 
Centro-Oeste. Atualmente é Gerente Executivo de En-
genharia de Rádio e Televisão da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC) que reúne a TV Brasil, TV Brasil 
Internacional, TV nBR, TV Escola, Rádio nacional e 
Rádio MEC – email: emerson.weirich@gmail.com
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O fato marcante na NAB 2010 é o inves-
timento forte em soluções 3D, sendo 
que praticamente todos os estandes 

apresentavam algum tipo de produto voltado 
para esta aplicação. Câmeras, switchers e 
monitores são alguns dos equipamentos de-
monstrados que já estão prontos e também a 
venda para o sinal 3D. 

Outro destaque foi a convergência para a tec-
nologia 3 Gbps (3 GB em FO) que opera em 
Fibra Ótica. Solução necessária para compor-
tar o grande volume de informações oriundas 
do sinal em HD, SD e SDI.

Uma inovação no estante da Wohler foi um 
comutador de 16 entradas e uma saída. Até 
aí nada demais. Mas este comutador tem em 
cada tecla de seleção de sinal um micro-moni-
tor de tecnologia OLED, o quê possibilita o pre-
view de cada sinal antes de fazer a comutação. 

Outra novidade é o uso do  IPhone com enco-
der de áudio para realização de áudio-tapes 
apresentada pela Tieline (já possuímos codecs 
deste fabricante). O repórter pode fazer uma 
entrevista via celular com qualidade de áudio 
próxima ao padrão broadcast.

Também nos chamou a atenção a “otimização” 
dos transmissores da marca Harris, estes cada 
vez mais compactos e preocupados com o espa-
ço físico utilizado. Vimos um simples transmissor 
ocupando somente um rack de 42 unidades.

Para complementar, a tecnologia de ilumina-
ção para cenários e reportagens de rua utili-
zando LED de alta potência está consolidada 
como substituta das lâmpadas incandescen-
tes e fluorescentes, gerando menos carga 
térmica e tendo menor consumo de energia, 

estas luminárias estavam presentes em todos 
os estandes de fornecedores de iluminação.

As unidades móveis (caminhões de eventos 
de grande porte) tiveram os seus destaques 
no que diz respeito à integração de seus 
equipamentos em seus interiores, como por 
exemplo, distribuição/tipos de monitores de 
vídeo usando os chamados “quads display” 
(um monitor para quatro sinais). Na área de 
infraestrutura nos deparamos com novas 
idéias visando melhor aproveitamento do 
espaço, identificação, organização do cabea-
mento utilizado na solução das UMs.

Para estabilização de câmeras vimos o equi-
pamento denominado MiniGyro, um handheld 
para uso em portas de helicóptero ou em  ve-
ículos que provocam vibrações. Também per-
cebemos soluções específicas para o mundo 
de RC (Remote Control no mundo Modelismo), 
com transmissão em HD utilizando micro-links 
portáteis baseados na tecnologia microondas.

De modo geral, foram visitados os vários es-
tandes que apresentavam soluções   broad-
cast como a da Orad com o equipamento de 
slow motion de 8 canais, a Grass Valley com 
o Slow Dyno de 6 canais, ambos concorren-
tes da EVS que anunciou redução de preços 
para seus equipamentos.

Um dos produtos mais chamativos foi um microfo-
ne de lapela/orelha de alta resistência a choques e 
umidades; inclusive nos foi demonstrado um  mi-
crofone que suporta imersão na água, o fabricante 
é a empresa Countryman Assocates Inc, CAI.

Quanto aos softwares para operação de News-
room, uma novidade foi o anúncio do desenvol-
vimento pela Avid de clientes INews para IPhone 

e Blackberry, estes terão a funcionalidade de 
edição das matérias. Outras melhorias como in-
tegração com a base LDAP (MS e Linux), links de 
textos para Internet, suporte a tecnologia de Vir-
tualização e maior compatibilidade com Gerado-
res de Caracteres também despertou interesse.

A IDX apresentou vídeo servidor sem Hard Disk, 
rodando completamente com memórias de esta-
do sólido, tanto para playout como slow motion. 
Destaques para os discos sólidos com 128 GB 
a 256 GB, ambos com excelente desempenho.

Notamos que também na área de armazena-
mento de vídeo está cada vez mais comum o 
uso de soluções específicas de Storage. Visua-
lizamos soluções como: IBM, EMC, HP, ambos 
integrados com soluções da Sony e demais for-
necedores. Vimos uma mescla de Hard Disks 
com tecnologias em Fiber Chanell + SATA + 
Memória Sólida. Outro destaque é a nova ver-
são da LTO5 que agora possui capacidade de 
1.6 TB e foi destaque em vários estandes.

Conhecemos uma nova onda de migração es-
pecífica de armazenamento para capturas de 
vídeo nos equipamentos filmadoras Sony e Pa-
nasonic, ambos passaram a utilizar cartão de 
memória sólida. E por fim, destacamos novida-
des para transmissão de vídeo em HD utilizan-
do as tecnologias wireless e microondas. Estas 
soluções permitem a utilização da captura de 
vídeo sem a utilização de cabos e que são bas-
tante utilizados nas em situações atípicas.

*Emerson Pereira é gerente de engenharia de 
televisão, haroldo de Paula é consultor de su-
porte de TI (Operações), luis Antonio Pereira é 
coordenador de engenharia de televisão e Mar-
lon Massaneiro é técnico de manutenção de TV. 
Todos da equipe de profissionais da TV Para-
naense - emails: emerson@tvparanaense.tv.br,  
haroldo@rpc.com.br, lpereira@tvparanaense.tv.br,  
marlon@tvparanaense.tv.br

APOnTAMEnTOS DA VISITA à nAB
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O progresso do desenvolvimento 
das mídias digitais e os avanços 
na fabricação de displays trouxe-

ram nova via ao vídeo 3D estereoscópi-
co. Além disso, o grande sucesso dos 
filmes em 3D nos últimos dois anos fez 
crescer o interesse, primeiro da indús-
tria de eletrônica de consumo e, depois, 
dos produtores e distribuidores de con-
teúdo. Como esperado, a edição 2010 do 
NABShow teve na tecnologia 3D uma das 
principais novidades demonstradas nos 
estandes e discutidas nos painéis.

No momento duas abordagens diferentes 
já estão disponíveis para levar o conteú-
do 3D até o telespectador: a das mídias 
gravadas, como DVD e Blu-ray disc, e 
a das operadoras de TV por assinatura. 
Enquanto o Blu-ray dispõe de muita ban-
da e não tem problema de compatibili-
dade, nas plataformas de TV por Assina-
tura, devido às limitações de arquitetura 
e o legado de milhões de receptores, a 
compatibilidade é fundamental. Porém, 
os estudos apresentados no NAB pelos 
organismos de padronização deixam 
claro que, ultrapassados os desafios de 
produção, a introdução de conteúdo es-
tereoscópico é relativamente simples.

Em dezembro de 2009 a Blu-ray disc 
Association (BDA) divulgou uma série 
de especificações referentes ao forma-
to BD 3D, as quais estabelecem o uso 
do o perfil MVC, (Multi View Coding) do 
padrão H.264 para ofertar a resolução 
full HD para cada um dos streams, direi-
to e esquerdo, e com compatibilidade na 
camada básica com o atual formato de 
compressão, H.264 AVC.

De acordo com essa especificação, o 
formato final de codificação é compos-
to por um stream que contém toda a 
informação enquanto o segundo stream 
representa uma camada de enriqueci-

mento e provê a noção de profundida-
de. Obviamente os requisitos do Blu-ray 
disc e da radiodifusão são diferentes. O 
Blu-ray disc não está sujeito às mesmas 
restrições de banda que limitam a ofer-
ta da radiodifusão. Além disso, como o 
conteúdo de cinema é disponibilizado 
em 24 fps, a taxa resultante de um con-
teúdo em dual stream HD progressivo é 
passível de ser transportada pela inter-
face HDMI. De fato, a combinação entre 
o atual estágio de desenvolvimento da 
tecnologia apresentado no NAB 2010 e 
a grande pressão exercida pelo legado 
da infra-estrutura existente indica que 
essa opção talvez não seja viável para a 
radiodifusão antes de 2012.

Para o lançamento de serviços 3D an-
tes dessa data, o NAB 2010 apresentou 
uma miríade de soluções para o em-
pacotamento do vídeo 3D em formatos 
compatíveis com um quadro HD atual, 
dito frame compatible. As técnicas pro-
postas são baseadas na multiplexação 
espacial do par estéreo em um único 
quadro e, portanto, reduzindo a resolu-
ção em comparação com o sinal da fon-
te original. Dependendo do esquema de 
sub-amostragem utilizados reduz-se a 
resolução horizontal, vertical ou diago-
nal (quincunx) da imagem. A vantagem 
dessa abordagem é permitir o reuso da 
estrutura de contribuição e distribuição 
existente, deixando para o decoder do 
display 3D a tarefa de reformatar ade-
quadamente o vídeo para a exibição. Nos 
casos em que o objetivo é preservar os 
receptores (set-top boxes) já disponíveis 
na residência dos telespectadores, o 
sinal de vídeo é tratado como um sinal 
HD padrão, e toda a formatação do sinal 
ocorre no televisor. Se, por outro lado 
for possível atualizar o receptor, então o 
formato de apresentação será negociado 
entre o receptor e o televisor para sua 
correta apresentação.

Por outro lado, se não houver interes-
se na oferta de conteúdo 3D aos atuais 
receptores, novas funcionalidades para 
decodificação e formatação podem ser 
ofertadas. Isto significa, portanto que, a 
menos que um único formato de sinali-
zação seja especificado para o conteúdo 
3D, há necessidade de sinalizar para o 
decoder como o conteúdo foi empacota-
do e como convertê-lo para a apresen-
tação adequadamente. Especialmente 
nos casos em que conteúdos 2D e 3D 
são misturados, a sinalização deve per-
mitir a comutação automática entre os 
diferentes modos de visualização e per-
mitir o acesso aleatório aos diferentes 
tipos de conteúdo. Diferentes estruturas 
de sinalização já foram ou estão sendo 
definidas que podem ser utilizadas para 
carregar informação sobre o conteúdo 
de vídeo 3D, levando em conta a neces-
sidade de interação entre os produtores 
de conteúdo, que empacotam o vídeo e 
os terminais do usuário.

Embora existam diversas opções pos-
síveis para a descrição do conteúdo de 
vídeo no ambiente de produção, como 
por exemplo, o Material Exchange For-
mat (MXF) ou ancillary data da interface 
SDI, o formato dos metadados ainda não 
está definido. Na interface de distribui-
ção, este tipo de sinalização está previs-
to em dois níveis. As mensagens H.264 
SEI (Supplemental Enhanced Informa-
tion) carregam as descrição do processo 
de subamostragem que gerou o quadro 
HD e as tabelas SI (service Information) 
para informações de alto nível a serem 
utilizadas pelo decodificador. Cabe notar, 
entretanto, que como a informação das 
tabelas SI não é síncrona, a transição 
entre formatos 2D e 3D não é seamless.

Após ser recebido e decodificado o con-
teúdo 3D precisa ser novamente con-
vertido para permitir a negociação de 

3D: OnDE ESTAMOS E PARA OnDE VAMOS
* Ana Eliza Faria e Silva
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formato para sua correta apresentação é 
necessário uma interface HDMI também 
atualizada para versão 1.4. Receptores 
sem interface HDMI não serão capazes 
de fazer esse tipo de negociação com 
os televisores. As informações incluídas 
na sinalização HDMI 1.4 incluem han-
dshanking com o display para determinar 
se ele é capaz de tratar adequadamente 
o formato de saída. Uma vez detectado 
que o display não é capaz de tratar a 
informação, uma versão 2D do sinal é 
enviada. As informações de metadados 
inseridas nos conteúdos empacotados 
em formato frame compatible também 
contêm a descrição do tipo de subamos-
tragem empregada.

De fato, para suportar todo esse proces-
so, não apenas serão necessários vários 
níveis de atualização nos atuais decodi-
ficadores, mas também será necessário 
adequar toda a cadeia de produção para 
permitir as conversões apropriadas e o 
correto transporte dos metadados. Assim 
a menos que o firnmware do set-top box 

esteja sobre controle, como no caso das 
TVs por assinatura, é muito improvável 
realizar as necessárias atualizações de 
firmware para implementar a tradução 
das informações de SI em sinalização na 
interface HDMI, bem como a atualização 
da própria interface. Esta constitui uma 
limitação importante para as emissoras 
abertas, as quais somente podem ofere-
cer o conteúdo 3D para seus telespec-
tadores após a substituição dos atuais 
receptores por receptores “3D ready”.

O DVB também estabeleceu um progra-
ma de trabalho para o desenvolvimento 
de padrões para o 3D. A primeira fase 
do sistema 3D já está em andamento 
e tem um grupo designado para a de-
finição dos requisitos comerciais e um 
grupo técnico, para a identificação de 
tecnologias que atendam a esses requi-
sitos. Essa fase está baseada no formato 
frame compatible e no uso dos set-top 
boxes existentes. Contudo, o DVB tam-
bém persegue uma fase de padronização 
futura onde seja possível obter compati-

bilidade nos atuais receptores para uma 
versão 2D do conteúdo, bem como per-
mitir ajustes de profundidade para me-
lhorar o conforto ocular.

Dado o caráter interino dessa primeira 
fase da distribuição de conteúdo 3D, os 
custos para resolução desses problemas 
devem ser seriamente considerados. 
Medidas provisórias podem ser definidas 
para acelerar o lançamento do serviço, 
mas sem comprometer a integridade da 
arquitetura futura. O formato frame com-
patible é uma fase transitória que separa 
a produção atual de conteúdo estereos-
cópico da radiodifusão MVC e, portanto, 
mais viável de ser administrada pelas 
operadoras de TV por assinatura que têm 
controle total da base de receptores per-
mitindo assegurar uma boa experiência 
ao telespectador.

*Ana Eliza Faria e Silva é vice-diretora editorial-
da SET e gerente de tecnologias de transmissão 
da TV Globo - email: ana.eliza@tvglobo.com.br 
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IníCIO DE uMA nOVA ERA
Câmeras de cinema digital acessíveis para aprimorar ainda mais a qualidade de nossas produções

* Nelson Faria

NAB 2010

Esta foi a NAB da tecnologia 3D. Mas ainda 
não há solução para transmitir pela TV aber-
ta. No entanto, outra tecnologia certamente 

vai impactar as emissoras nas produções de dra-
maturgia de alta qualidade, a câmera digital de 35 
mm. A Sony, com a F-35, apresentou solução que 
possibilita a operação de vídeo, utilizada normal-
mente em câmeras EFP tradicionais de 2/3. Além 
disso, a operação com CCU, mostrada na NAB, 
viabiliza sua operação em estúdio, com uso de 
switcher, permitindo que a textura e profundidade 
de campo de câmeras de cinema sejam utilizadas 
em gravação de dramaturgia. Mas o lançamento 
de maior impacto foi o da câmera Alexa, da Arri, 
com sensor CMOS Super 35 mm Bayer de baixo 
ruído, podendo captar imagens em 2K (4:4:4) sem 
compressão. A ARRI está convicta que a Alexa  de 
5,8 kg, equivalente ao de uma câmera16mm, 
pode competir com a câmera RED, com preço 
equivalente ao de uma câmera Beta SP de uma 
década atrás, tendo um range dinâmico de 13.5 
stops, e 800 ASA, gravando também Proxy files, 
prontos para serem utilizados em edição off-line.

No que diz respeito ao formato HDCAM SR, a 
Sony apresentou a camcorder SRW-9000PL, 
com sensor de 35 mm e objetivas PL, oferecen-
do mais flexibilidade e mais opções para criar 
imagens de alta qualidade.

A RED apresentou duas novas câmeras, a Epic, 
gravando em 5K, equipada com o novo sensor 
Mysterium X de S35mm e   compatível com os 
acessórios da Red One e a compacta Scarlet, com 
preço abaixo de 3 mil dólares,  capaz de gravar 
video 3K, com PL mount para lentes de 16 mm.

A Scarlet concorre no campo das câmeras HD 
DSLR, sendo a câmera típica desta tecnologia, a 
Canon EOS 5D Mark II de 21.1 Mpixel, gravando 
em 1080 24P e 29,97, podendo usar adapta-
dores para lentes PL mount e, apesar da alta 
compressão, oferece imagens de boa qualidade. 
Com o novo firmware v.2.0.4, a freqüência de 
sampling de áudio aumentou de 44.1 kHZ para 
48 kHZ, proporcionando a melhoria do áudio exi-
gido para gravação broadcast. Alguns acessórios 

específicos para as HD DSLR foram lançados, 
entre eles, o viewfinder A-Finder Pro da Zacuto 
e o tripé fluid head Manfrotto 504HD.

Além disso, o Avid Media Composer 5.0, o Apple 
Final Cut Pro e o Adobe Creative Suite 5 apre-
sentaram suporte nativo para estas câmeras, 
eliminando a necessidade de transcoding. De 
olho neste mercado,   a Sony anunciou para a 
NAB 2011 uma camcorder de baixo custo com 
sensor de 35 mm e a Panasonic mostrou um 
mock-up da câmera AG-AF100 utilizando um 
sensor de HD-DSLR em uma câmera de vídeo.

A NAB 2010 foi verdadeiramente o início de uma 
nova era. Até então usamos câmeras de 2/3 mais 
indicadas para jornalismo e, agora, podemos usar 
câmeras de cinema digital acessíveis, para aprimo-
rar ainda mais a qualidade de nossas produções.

*nelson Faria é diretor de produção da SET e diretor 
de engenharia de produção da Central Globo de Pro-
dução - email: nelson.faria@tvglobo.com.br 
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Passada mais de uma década, os 
diversos fabricantes mundiais 
apresentam toda a l inha de equi-

pamentos digitais necessários para 
uma emissora de TV, mercados como 
Japão, Europa e Estados Unidos com 
suas emissoras de TV operam da cap-
tação à exibição com toda a tecnologia 
digital disponível. Portanto a expectati-
va para esta NAB era de encontrarmos 
equipamentos com preços bem mais 
baixos que nos anos anteriores.

Mas a realidade é outra, os preços FOB 
das fábricas t iveram pequenas varia-
ções, pois a cada ano se agrega algum 
item nos equipamentos para não de-
preciar seus recursos perante a con-
corrência. Os novos equipamentos têm 
seus preços em patamares elevados 
para justif icar o trabalho de pesquisa 
( investimento tecnológico) e o desem-
penho diferenciado dos produtos já 
existentes em sua l ista e no mercado 
de broadcast. 

A TV 3D foi a estrela da NAB 2010 – a 
euforia que acostumamos acompanhar 
nas super sessões do DIGITAL CINEMA 
SUBMMIT fez-se acanhada diante dos 
radiodifusores. O receptor de TV digi-
tal HD com os recursos tecnológicos 
e acessórios (óculos especiais, clari-
dade recomendada, etc.) serão muito 
usados com os reprodutores de DVD 
Blu-Ray e de outras tecnologias que 
certamente surgirão. 

Mas afirmar que nos próximos dois 
anos teremos TV 3D ABERTA é desco-
brir ou inventar equipamentos capazes 
de comprimir os sinais até a entrega 

nos decodif icadores (não posso preci-
sar o nome correto da caixa que ante-
cede o conjunto de transmissores) para 
descomprimi-los, entrar nos TXs, sair 
para os combiners e serem irradiados 
pelo conjunto de antenas, uti l izando 
o dobro de banda de bits disponíveis 
para cada emissora. Portanto a TV 3D 
ganhará espaço no Cabo, Satél ite, Ví-
deo on-demand e em outras formas de 
distribuição, mas em radiodifusão (si-
nal aberto) a demora será um pouco 
maior do que calculam os entusiasma-
dos participantes da NAB 2010.

Voltando ao tema “queda de preços 
dos equipamentos digitais”, a venda 
em grande escala destes não ocor-
reu ainda, o que é um entrave para as 
emissoras de médio e pequeno porte 
no Brasil migrarem para a TV digital. 
Porém ficou claro que os fabricantes 
estão dispostos a oferecer descontos 
especiais e melhorar ainda mais estes 
preços em operações turn-key, bem 
como a opção dos radiodifussores bra-
si leiros por comprarem boa parte de 
equipamentos nacionais com preços 
altamente competit ivos e qualidade. 
Na área de pós-produção (edição), ob-
servamos uma queda maior nos preços 
dos softwares e equipamentos. Já no 
News Room (tape-less), a exibição de 
comerciais para múltiplas emissoras, 
os transmissores das mais variadas 
potências e contribuição através de 
microondas, tudo isto feito no Brasil, 
deram fôlego aos fabricantes brasilei-
ros. Pelo terceiro ano consecutivo eles 
formaram o PAVILHÃO BRASIL na NAB, 
internacionalizando suas marcas e ga-
nhando novos mercados.

Radiodifussores brasileiros, nada é tão 
caro que não se possa comprar e nem 
tão barato para que se desconfie de 
sua qualidade! Os gestores de Enge-
nharia e Tecnologia têm a responsabi-
l idade de pensarem como empresários 
na hora de fazerem os investimentos 
de um Grupo de Comunicação. É preci-
so lembrar que a convergência é reali-
dade e que investimentos errados nos 
dias atuais podem signif icar o f im da 
carreira de um profissional e dif iculda-
des econômicas para o radiodifusor, o 
que pode resultar em sua mudança de 
ramo de negócio.

Mas vamos manter o otimismo, pois 
depois de séculos com o Brasil expor-
tando talentos humanos, agora pode 
exportar tecnologia, gerando empregos 
diretos e indiretos e divisas econômi-
cas jamais pensadas há alguns anos 
atrás. É hora de definir o que se espera 
dos equipamentos que farão parte do 
novo parque técnico da emissora, pre-
parar uma RFP (Requisição Formal de 
Proposta) e enviá-la para as empresas 
que queiram ser parceiras nesta nova 
etapa tecnológica, oferecendo a me-
lhor qualidade, versati l idade e preço. É 
necessário selar uma união duradoura, 
cujo objetivo é a satisfação do cl iente 
com a compra, e os resultados em au-
diência crescente, o que lhe garantirá 
uma boa fatia do bolo publicitário.

*João Braz Borges é diretor de marketing da 
SET, radiodifusor, consultor de mídia e legis-
lação, advogado especialista em radiodifusão, 
telecomunicação e empresarial, doutor em ci-
nema - email: joaobraz@brazefreitas.com.br

uMA DéCADA DE DIGITAlIzAçãO 
DA TV ABERTA nO BRASIl
A realidade brasileira nesta nova fronteira

*João Braz Borges
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PAvILhãO BRAsILEIRO

DO BRASIl PARA O MunDO

ISDB-TB COnSOlIDA SuA lIDERAnçA 
nO CEnáRIO InTERnACIOnAl
Visitantes equatorianos marcam presença no estande

* Carlos Henrique Ferreira  
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A evolução do mercado de radiodifusão bra-
sileiro já tomou proporções internacionais 
e, hoje, já está claro que o Brasil avança 

para o seu reconhecimento como um dos me-
lhores provedores de tecnologia digital. A nossa 
participação na maior feira de mídia eletrônica 
do mundo, a NAB Show 2010, é prova disso. 
Ao todo, 15 empresas marcaram presença no 
pavilhão brasileiro. Para se ter uma ideia, con-
cretizamos mais de US$1,5 milhões em negó-
cios imediatos com o Peru, Chile, EUA, México, 
Colômbia e Venezuela. E, pelos nossos cálculos, 
esses números devem subir para US$8 milhões 
ao longo deste ano. 

Além de fecharmos tantas parcerias, também 
fizemos quase 900 contatos com empresas do 

Peru, Costa Rica, EUA, China, Japão, Dinamarca, 
Canadá, Inglaterra, Venezuela, Argentina, México, 
Itália e França. A visibilidade gerada pela NAB 
Show para o segmento é imensurável. O evento 
reúne todos os fornecedores e clientes potenciais 
para o nosso negócio, é uma iniciativa e tanto. 
Especialmente para o Brasil, cuja tecnologia está 
à altura do que hoje é desenvolvido no mundo e 
que, numa ocasião como essa, pode mostrar isso. 

Esse ano, levamos a Ideal Antenas, Ativa Solu-
ções, STB, TSDA, Instituto Nacional de Teleco-
municações - Inatel, Screen Service, JWSAT, 
Teletronix, Linear, maior fabricante de transmis-
sores de TV da América Latina, Teclar, Century, 
TQTVD, Trans-Tel, e Tecsys. Mais uma vez eu 
ressalto: foi uma oportunidade fantástica para as 

empresas se projetarem no mercado internacio-
nal. Ter um local exclusivo para atender os brasi-
leiros no exterior é promessa de bons negócios. 

Todo esse empenho do Projeto Setorial Integra-
do (PSI) Eletroeletrônico Brasil, ou seja, a força 
tarefa do Sindicato das Indústrias de Aparelhos 
Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da Ele-
trônica (Sindvel) - em parceria com a APEX-Brasil 
- vem gerando excelentes resultados. Na NAB, 
conseguimos fazer uma exposição eficiente de 
nossos produtos e serviços, com a certeza de 
que estamos criando uma rede de contatos in-
ternacional permanente.

* Carlos henrique Ferreira é gestor do Pro-
jeto Setorial Integrado (PSI) Eletroeletrônico 
Brasil e vice-presidente do Sindvel - email:  
carloshenrique@sindvel.com.br

O Fórum SBTVD integrou o Pavilhão 
Brasileiro na NAB 2010, realizada 
entre os dias 12 e 15 de abril, em 

Las Vegas (EUA). Durante a feira, o Fórum 
SBTVD e suas empresas associadas rece-
beram um grande número de visitantes, no-
tadamente latino-americanos, interessados 
em conhecer as características únicas (mo-
bilidade e interatividade) do padrão ISDB-T

B
 

(Integrated Services Digital Broadcasting – 
Terrestrial) e as soluções apresentadas pe-
las empresas brasileiras para transmissão, 
recepção e interatividade para este padrão 
de TV digital.

Alguns dias antes da NAB foi anunciada a 
adoção do ISDB-T

B
 pelo Equador, gerando vá-

rias visitas de radiodifusores deste país inte-
ressados em conhecer e estabelecer contatos 

com os fornecedores de soluções brasileiras 
para TV digital.

O resultado final da NAB 2010 foi muito posi-
tivo para o ISDB-T

B
, que consolida sua posição 

de liderança no cenário mundial. Da mesma 
forma, as empresas participantes ficaram 
bastante satisfeitas com o grande número de 
contatos realizados durante o evento, princi-
palmente da América Latina e África.

A promoção do ISDB-T
B
 na NAB 2010 foi 

viabilizada por meio do Projeto Setorial Inte-
grado (PSI) Eletroeletrônicos Brasil, coorde-
nado pelo Sindvel (Sindicato das Indústrias 
de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Simila-
res do Vale da Eletrônica) em parceria com 
a APEX (Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos).

Agradecimentos:
ANATEL; Century; EBCom; Linear; LG; RF Te-
lavo; Samsung; SET; Sindvel; STB; Telesystem 
e Zinwell

*Maurício Kakassu é superintendente do Fórum  
SBTVD - email: superintendencia@forumsbtvd.org.br 

*Maurício Kakassu
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Movimento intenso no Pavilhão Brasileiro
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Edutransmedia. Tudo bem, concordo, é 
uma denominação complicada. Como eu 
cheguei a ela?

Como de costume, as conferências do con-
gresso da NAB versaram sobre diversos te-
mas de relevante importância para toda a in-
dústria de radiodifusão. Especificamente na 
NAB 2010 falou-se muito em 3D, transme-
dia, social media, tecnologia Over-The-Top 
(OTT), TVD móvel, IPTV, incluindo HD e suas 
evoluções como um Ultra High Definition, 
dentre outros. Todos buscando a próxima 
grande evolução a ser implantada em sua 
empresa. Teremos artigos sobre 3D, Ultra 
High Definition sendo publicados aqui na Re-
vista para dissecar melhor essas tecnologias. 
Então, vamos falar um pouco de transmedia. 
Afinal, o que é isso?

Transmedia Storytelling é a ação de contar 
uma estória   através de diversas plataformas. 
O conteúdo, desde a sua concepção, é proje-
tado para ser entregue em TV, rádio, cinema, 
internet, TV móvel, smartphones, videogames, 
quadrinho e a audiência pode participar ou até 
influenciar através de qualquer plataforma que 
permita isso, como a internet. Podemos experi-
mentar esse conceito, inclusive de seriados de 
sucesso na TV, em que, dentre outras ações, 
dica para a soluções de mistério são feitas atra-
vés da internet, fazendo com que a experiência 
de assistir ao seriado possa ser prolongada na 
internet. É inevitável que a partir deste interes-
se, os próprios expectadores criem fóruns de 
discussão, enviem mensagens por microblogs 
e criem perfis em redes sociais. Cada vez mais 
alavancando a audiência e o interesse. Se  é 
previsto que haverá tal iniciativa por parte dos 

próprios usuários, porque não desde a concep-
ção do projeto, criar perfis em redes sociais, 
microblogs e outros , e passar a estimular a in-
teração nessas redes, ampliando a experiência 
de quem assiste ao programa? Este conceito 
de se utilizar redes sociais, microblogs e seus 
equivalentes para compor uma experiência que 
deixe os expectador mais imerso e participativo 
é chamado de social media. Esta participação 
é cada vez mais fácil de ser realizada, devido a 
uma evolução dos equipamentos que entregam 
esse conteúdo.

Já temos celulares que recebem o sinal de TVD 
e que acessam a internet. Um PC acessa   a 
internet para participação em fóruns, blogs, 
consulta a sites e assiste vídeos nos diversos 
sites de vídeos online já existentes. E no apa-
relho de TV da sala? Com os equipamentos 

EDuTRAnSMEDIA: O quE é ISSO?
*Marcio Pereira
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O que você imaginar 
para seu estúdio

a Telem 
realiza.

Do piso aos 
controladores, 

a Telem monta seu 
estúdio e disponibiliza toda 

assessoria técnica necessária 
para seu perfeito funcionamento.

As melhores marcas mundiais
www.telem.com.br 

telem@telem.com.br 
Tel.: (11)2714-9750

Barco • coemar •  eTc • Feeling STrucTureS • lee FilTerS • liTe PanelS • mole richardSon • mTS • SachTler

OTT é possível assistir vídeos online na própria 
TV da sala, sem muita complicação a partir de 
uma assinatura de serviço. Pôde se ver na NAB 
equipamentos que recebiam TVD e acessavam 
a internet para assistir conteúdo online, com a 
experiência de utilização de grande facilidade, 
eu pude assistir conteúdo educativo do Canal 
Futura com facilidade, mesmo nos EUA, a partir 
de um conhecido site de vídeos online. 

Ok.....Temos transmedia, social media, OTTs 
e diversas coisas interessantes acontecendo. 
Será que podemos utilizar todos esses concei-
tos para TVs educativas? Não vejo porque não. 
Não é fácil imaginar um site em que possam 
ser montadas aulas, que sejam convertidas 
para ser entregues em todas as plataformas 
utilizando o conceito de transmedia. Tais aulas 
podem levar a desafios que levam o aluno a 
pesquisa. Caso o aluno tenha acesso à internet, 
ele pode, com ajuda de fóruns, e blogs, partici-
par com outros alunos na discussão da solução 
do desafio colocado, ampliando a experiência 
da aula. Pode-se montar telessalas onde mo-
bilizadores sociais podem facilitar o acesso às 
teleaulas por qualquer plataforma disponível. 
Tais mobilizadores sociais auxiliariam na expe-
riência de uma aula, guiando os alunos através 

do conteúdo. Com o tempo os próprios alunos 
que se formam podem se tornar os próximos 
tutores/facilitadores e os próprios alunos po-
dem assistir  aulas de forma que lhes estiver 
disponível, já que o conteúdo será entregue em 
diversas plataformas. Os facilitadores e os pró-
prios alunos podem ajudar a melhorar a expe-
riência da aula, dando sugestões ou montando 
uma aula – exemplo: no próprio site onde as 
aulas podem ser construídas, realimentando 
todo o sistema.

Grande parte desse modelo já existe. Aula sen-
do entregues e ministradas nos rincões mais 
longínquos do país, através de plataformas de 
mídia que já são realidade há bastante tem-
po. O próximo passo é a entrega em todas as 
plataformas existentes, em uma organização 
e planejamento como sugere o conceito de 
transmedia. É a Edutransmedia. Para isso, as 
aulas precisam ser pensadas desde sua con-
cepção, como uma experiência que pode ser 
entregue em diversas plataformas, de acordo 
com a disponibilidade do aluno/usuário. E que 
estes podem participar e influenciar na melhora 
de experiência e do conteúdo da aula. As ferra-
mentas de redes sociais podem, e devem ser 
utilizadas para gerar uma experiência maior e 

melhor. Nenhuma rede social ou microblog es-
pecífico, mas todos que for possível gerenciar, 
dando mais atenção no que estiver  sendo mais 
utilizado pela audiência que se quer atingir. O 
que não existe em tecnologia será remediado 
pelos avanços da tecnologia e do aumento da 
capitalização dos serviços digitais.

Não custa sonhar. A tecnologia está à dispo-
sição. As idéias cada vez mais se tornam re-
alidade. Quando se vê na NAB um Ipad, após 
15 dias de lançamento, já sendo utilizado como 
teleprompter wireless, com um IPhone como 
controle remoto do próprio teleprompter, refor-
ça-se a idéia de que quanto mais a tecnologia 
avança, mais se vê inovação, também nos mo-
dos de se utlilizar tecnologia.

E educação de qualidade sendo entregue a 
todos e todas as tecnologias disponíveis ala-
vancarão o país e a qualidade de vida de seus 
cidadãos. O papel de todos nós radiodifusores, 
engenheiros, membros da comunidade cientí-
fica e acadêmica é também deixar este futuro 
cada vez mais próximo da realidade presente.

*Marcio Pereira participa do comitê editorial da SET e 
é responsável pela engenharia do Canal Futura,  M.Sc. 
pela COPPE-uFRJ – email: marciopp@futura.org.br
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Participar da NAB é sempre uma 
oportunidade única para os pro-
fissionais de televisão, não im-

portando quantas vezes isto já tenha 
ocorrido. Há tantos enfoques diferen-
tes, tantos locais, distâncias físicas tão 
grandes, que a limitação de escopo e 
a organização de uma agenda própria 
é fundamental para o aproveitamento 
desta oportunidade. Há conferências, 
palestras e sessões, de sábado até 
quinta feira. Neste ano, foram mais de 
400 apresentações, divididas em as-
suntos relacionados à Engenharia de 
Televisão e Rádio, Gerenciamento, Ci-
nema Digital, Governo e Áreas Milita-
res, TV sobre redes banda larga.    

A feira mostrou mais de 1000 exposi-
tores, em quatro áreas internas e uma 
externa. Como sempre, ocorreram vá-
rios eventos paralelos nos hotéis da 
cidade, com apresentações de produ-
tos e tecnologias voltados a públicos 
específicos e convidados pelos fabri-
cantes. E para nós, brasileiros, agora 
também acompanhados de colegas sul-
americanos, há ainda o encontro Set e 
Trinta, com palestras e apresentações 
para começar bem o dia de pesquisas, 
estudos e negociações.  

De modo algum este próximo comen-
tário diminui toda esta grandiosidade, 
mas há de se observar que em 2010, a 
feira teve menos participantes, tanto de 
público quanto de expositores. As par-
tes extremas finais dos prédios central, 
sul superior e sul inferior estavam de-
socupadas, e transitar pelos corredores 
era mais fácil do que de costume.  Sem 
tirar o brilho, tal situação facilitou os 

uM “MunDO” DE PRODuTOS, 
TECnOlOGIAS E IDéIAS
*José Frederico Rehme

encontros e os serviços de “garimpa-
gem” de produtos, tecnologias e idéias. 

Na feira, a televisão estereoscópica foi 
sem dúvida o tema mais presente nes-
te ano. Percebe-se que a tecnologia de 
captação, processamento e produção 
está em um estágio bastante adequado, 
e muitos fornecedores mostraram har-
dwares e softwares para tal. Dúvidas ou 
limitações importantes ainda pairam no 
quesito exibição. Entretanto  os óculos 
com polarização circular ou ativos são 
soluções de visualização bastante con-
fortáveis, com um grau de qualidade 
impressionante.  

Para jogar vídeo-game, ou ainda no ci-
nema, o uso dos óculos pode não ser 
um empecilho. Mas, para assistir TV no 
dia-a-dia, quando tal atividade ocorre 
simultaneamente com outras , ou pelo 
fato de que se assistir televisão mui-
tas vezes é algo familiar, comunitário, 
estes óculos atrapalham. Também não 
se aplica a idéia do uso dos óculos no 
caso de exibições públicas e operações 
de Digital Signage.  

Ainda há muito a evoluir neste cami-
nho, mas algumas poucas empresas 
demonstraram telas que propiciam a 
percepção 3D sem estes óculos espe-
ciais. Uma delas optou por uma solução 
intermediária: oferece totens com duas 
lâminas de vidro para uso em museus 
e outros ambientes de grande circula-
ção, funcionando como lentes polari-
zadas; os visitantes simplesmente se 
aproximam destes pedestais, sem a 
necessidade de vestir um dispositivo. 
Embora esta nova onda da TV 3D esteja 

em expansão, e já de uso corrente e 
intenso, há de se esperar por novida-
des para os próximos anos. Basta notar 
que em 2009, a NHK apresentou muitos 
trabalhos e pesquisas sobre o assunto, 
já este ano, parece ter mudado de foco, 
preparando-se para novos conceitos. 

Outros tópicos que chamaram a aten-
ção na feira: a compressão H.264, 
como era de se esperar, já não é mais 
de domínio de poucos; agora, diversos 
fabricantes propõem soluções, com 
latências perfeitamente aceitáveis e 
qualidade de imagem muito boa mesmo 
para taxas baixas.  

Além do H.264, há outras técnicas de 
codificação de fonte sendo utilizadas. 
Tecnologias de displays mostram mo-
delos, tamanhos, brilho e aplicações 
que a cada ano causam agradáveis sur-
presas.  A apresentação de mídia imer-
siva, onde o usuário tem um controle de 
360 graus do que deseja ver também 
foi marcante. Discussões sobre como 
e com que medir e controlar loudness 
estão se tornando mais comuns.

Palestras e sessões 
Acompanhar as sessões e conferências 
é outra atividade interessante durante 
a semana da NAB.  Assim como ocor-
re no Congresso da SET no Brasil, há 
a abordagem de temas atuais e im-
portantes, discutidos ou tratados por 
profissionais  cujas opiniões e experi-
ências costumam compensar o tempo 
dedicado. Vale destaque a presença 
brasileira no congresso, através do en-
genheiro Henry Rodrigues, da área de 
P&D da  Linear, expondo resultados de 
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pesquisas tecnológicas muito interes-
santes e objetivas.  

O formato dos painéis técnicos é simi-
lar ao adotado no Congresso da SET;  
no entanto, talvez pela variedade de 
temas ocorrendo simultaneamente ou 
pelos valores cobrados para as inscri-
ções, diversas palestras eram assisti-
das por menos de cinqüenta especta-
dores. Já as supersessões, dirigidas 
por famosos e expoentes da sociedade 
norte-americana, em um formato quase 
que de show, atraíam mais de 400 pes-

soas. Abaixo seguem minhas observa-
ções sobre as palestras e sessões que 
mais me despertaram a atenção:

“DTV Transmission 
and Reception Issues”  
“Enhancements on 8VSB 
Transmission Technology”
Nosso colega, o brasileiro Henry Ro-
drigues, apresentou a fundamentação 
teórica, uma proposta de solução e re-
sultados obtidos com as aplicações de 
pré-corretores dinâmicos, com memória. 

Foi demonstrada a relação entre potên-
cia, intermodulação e MER: como otimi-
zar o desempenho de sistemas através 
da combinação destas figuras de méri-
to. Comentou também da importância de 
se considerar o fator de crista. Se para 
o padrão ATSC, com modulação 8VSB, o 
fator de crista é importante, dado que 
limitações (clipping) provocam intermo-
dulação, para o padrão brasileiro, que 
utiliza OFDM, este fator é ainda mais 
relevante.  Por tudo isto, a pré-correção 
dinâmica tem papel fundamental nos 
sistemas de transmissão.

William Meintel (william.meintel@mswdtv.
com) faz parte de uma empresa de consulto-
ria e projetos em TV digital, e trabalhou anos 
atrás no planejamento da canalização de 
TV nos Estados Unidos. Nesta conferência, 
apresentou os resultados obtidos em pes-
quisa de campo sobre recepção com antena 
interna de TV digital em canais VHF. Foram 
medidos 63 pontos indoor, ao redor de julho 
de 2009, nos canais VHF baixo e alto, em um 
raio de 25 milhas do ponto de transmissão. 
A palestra começou com a constatação de 
que a recepção em VHF era muito pior do 
que em UHF; seguiu com o questionamento 
disto ser devido a problemas de transmis-
são, propagação, recepção, interferência, ou 
combinação de fatores. Os objetivos dos tes-
tes de campo foram a identificação das cau-
sas do problema de recepção e demonstrar 
soluções para a questão. Foram feitas ob-
servações a respeito das instalações encon-
tradas nas casas dos telespectadores, me-
dições de campo e de margem. Conclusões,  
que o próprio autor comentou devem ser 

consideradas com critérios, até porque a 
quantidade de medições não foi grande o 
suficiente para se gerar boas estatísticas:

O maior problema é na recepção interna 
e devido a:
•	 Multipercurso;
•	 Projeto	de	antenas	de	recepção	ruins;
•	 Localização	inadequada	das	antenas	

(atrás de móveis, por exemplo);
•	 Antenas	 de	 recepção	 não	 ajusta-

das, problemas com polarização;
•	 Uso	 de	 antenas	 amplificadas,	 em	

locais relativamente próximos dos 
transmissores, e sem o uso de fil-
tros trap para FM;

•	 Interferência	 eletromagnética	 (di-
ferente do que ocorria nos tempos 
de TV analógica, hoje há muitos 
equipamentos dentro de casa pro-
duzindo ruídos eletromagnéticos 
com intensidades significativas 
quando comparadas aos níveis de 
recepção indoor);

•	 Vazamento	de	sistemas	de	CATV;	

O aumento da potência de transmissão 
é uma das soluções para alguns casos; 
dificilmente resolve para o caso de EMI. 
Vários dos problemas foram sanados 
durante as medidas, com reposiciona-
mento da antena de recepção, retirada 
do amplificador, ou a troca dela. Houve 
participação do público, dizendo que o 
mesmo poderia ocorrer em UHF, mas o 
autor defende que o ruído atinge mais 
a faixa de VHF. Questionou-se também 
sobre polarização circular.

A pesquisa é interessante, e podemos 
traçar paralelos com o caso brasileiro, 
onde temos algumas diferenças. Entre 
elas, a modulação OFDM garante uma 
certa robustez frente a multipercursos. 
Mas a falta da educação do telespec-
tador quanto aos cuidados mínimos 
na recepção parecem cruzar a l inha  
do Equador.

“What we learned about VhF DTV Reception Problems”

Andrew Janitschek apresentou idéias que 
se encaixam tanto a TV quanto a rádio: o 
uso de recursos (investimentos reduzidos) 
e escalabilidade on-demand  para radiodi-
fusores. Para o consumidor, conceitos de 
“tudo feito on line”, e “acesso onde estiver”. 

O interesse do usuário é em mais eficiência 
com menos custo.

Numa solução híbrida entre nuvens públicas 
e privadas, a infraestrutura e a plataforma são 
providas por terceiros. Características que se 

enquadram neste tipo de serviço são: contra-
tação por demanda; acesso a banda larga; divi-
são de recursos; medição de nível de serviços.  
Cloud-computing cria, assim, oportunidades, 
mas também responsabilidades. Ensina e ajuda 
a ensinar, decide e toma ações, mas há riscos 

“ Radio Facilities” - “Radio in a Cloud”
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CAPER

A Screen Service, por sua vez, par-
ticipa pela segunda vez consecu-
tiva do evento, segundo informou 
Fabrizio Pires Reis, engenheiro do 
departamento técnico. “Fizemos a 
demonstração da transmissão do 
padrão brasileiro de TV digital”. A vi-
sitação diversificada foi um dos pon-
tos altos na visão de Reis, já que foi 
possível fazer contato com profissio-
nais dos diversos países da América 
do Sul. 

Para o diretor da CrossHost, Jailton 
dos Santos, a Caper chamou a aten-
ção porque tem estrutura e conceito 
muitos parecidos com a o Congres-
so SET e feira Broadcast & Cable. 
“Sondando algumas empresas que 
prestam serviços para radiodifusão, 
percebemos o impacto causado pela 
crise mundial, que atingiu diretamen-
te esse setor”, analisa Jailton.

Pós-produção, 
financiamento...
Apesar de não ter empolgado, o se-
minário abordou temas importantes 
para o mercado de radiodifusão como 
a nova pós-produção, financiamento 
de distribuição de conteúdo, operação 
de weisscam, regulamentação técnica 
da lei de serviços de comunicação au-
divisual e TV digital terrestre, áudio, 
iluminação, solução Triple Play, edi-
ção, entre outros, além de dois pai-
néis sobre o sistema brasileiro de TV 
digital, ISDB-TB. Durante a exposição 
também foram realizadas diversas 
atividades técnico-acadêmicas. 

As novidades que chamaram a aten-
ção foram as atividades relaciona-
das a Cinema, que lotaram todas as 
salas, como o Seminário “Som dire-
to e pós-produção de som utilizado 
no filme Tetro, de Francis Ford Co-

ppola” e a Master Class de ilumina-
ção de Cinema, ministrada por Félix 
“Chango” Monti, atual presidente da 
ADF (Associação Argentina de Au-
tores de  Fotografía Cinematográfi-
ca) e diretor de fotografía de vários 
filmes fundamentais na Argentina, 
como “La Historia Oficial” (ganhador 
do Oscar de “melhor filme estran-
geiro” em 1985). 

A Caper foi criada há 21 anos como 
uma associação sem fins lucrativos. 
Seu objetivo é defender e promover 
os direitos referentes à fabricação, 
importação e comercialização de todo 
aparato técnico destinado às emis-
soras de Rádio, Televisão, Cinema e 
Estúdios de Gravação para o mercado 
argentino. Ela também representa o 
interesse dos associados ante as au-
toridades públicas.

*Repórter da Revista da SET

Set111.indd   23 23/12/2009   01:47:31

“Super Session” - “Cool Gadgets, hot Content”

Em estilo “showman”, com imagens 

e sons de qualidade impecável, numa 

sala com capacidade de  500 pessoas, 

Brian Cooley, editor da CNET,  abordou 

a relação da tecnologia com o usuário, 

tendências de consumo e novidades 

(the next big thing).  Foram comentados 

os lançamentos recentes da feira CES 

2010 (Consumer Electronics), as expec-

tativas dos usuários, novos conceitos.

Um destes conceitos tem a sigla OTT 

(over the top): o que interessa é o 

produto, e não como acessá-lo. O 

consumidor quer mídia, f i lme, progra-

mação, e não cabos, browsers, rote-

adores, antenas. Br ian Cooley disse 

“no computer exper iences”: não im-

porta a tecnologia, mas sim o produto. 

Pesquisas foram fei tas perguntando, 

por exemplo, o que as pessoas espe-

ravam do Ipad.  Br ian ci tou o que o  

públ ico deseja:

OTT Devices; TV e Cinema 3D; Ipad; 

Kindle; Tablets; Readers; Mobile TV; 

Connected cars.

Comentários interessantes foram feitos 

a respeito de pontos de inflexão da tec-

nologia: o desenvolvimento não é contí-

nuo. Questões do momento: TV 3D: com 

ou sem óculos? O momento parece pro-

pício para a TV 3D, o ciclo mais curto de 

reposição de receptores de TV favorece 

a troca para uma tecnologia mais nova. 

Nós precisamos adequar os produtos aos 

recursos tecnológicos; as pessoas não 

querem o meio, querem a aplicação! E, 

principalmente para o modelo de televi-

são brasileiro: devemos pensar como a 

propaganda se encaixa nisto tudo.

*José Frederico Rehme é membro do Comitê de Ensino 
da SET e coordenador de pesquisa e desenvolvimento 
da TV Paranaense – email: fred@tvparanaense.tv.br

ou perdas: possibilidade de perda de controle, 
invasão, abusos, nível de confiança. 
Foram apresentados novos termos: Infraes-

tructure as a Service (IaaS), Softwares as a 
Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS). 
O uso destas tecnologias para a difusão de 

sinal de TV e Rádio ainda apresenta incer-
tezas. Deve-se considerar todos os riscos e 
ganhos envolvidos na adoção deste modelo.
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Impactos da TV em 3D em 
vídeo e radiodifusão

Palestrante: Dan Holden, da Comcast Media Center 
(EUA)

O palestrante, Dan Holden, trabalha na Com-
cast e é atualmente o Cientista- Chefe da 
Comcast Media Center, baseada em Denver. 
Holden também pertence ao SMPTE e SCTE.

Inicialmente Holden colocou alguns pontos 
que vem estimulando o 3D, tais como:

•	 Um	diferencial	para	impulsionar	a	in-
dústria eletrônica voltada a consumi-
dores, para investir em algo além do 
HD (High Definition).

•	 O	filme	Monsters	vs	Alliens,	da	Dre-
amWorks, teve 60% de seu fatura-
mento de bilheteria na 1ª semana de 
exibição, provindo de salas de cinema 
em 3D.

•	 Possibilidade	 de	 uma	 nova	 fonte	 de	
faturamento para a TV

Um pronunciamento do diretor de tecnologia 
da Comcast, maior operadora e programado-
ra de TV a cabo dos EUA, também sinaliza o 
interesse pelo 3D:

“Pensamos que a televisão 3D entregue 
no domicílio pode ser um caminho para 
os operadores de cabo diferenciarem-se 
com os consumidores e estamos muito 
interessados nesta tecnologia como um 
componente desse esforço “

Numa rápida alusão foram relembrados ter-
mos utilizados em 3D:

Anáglifo – imagem estereoscópica con-
sistindo de duas imagens do mesmo objeto, 
tomadas de ângulos ligeiramente diferente, 
em duas cores complementares. Usualmente  
vermelho e cian ( verde – azul ou outras com-
binações são possíveis).

VISãO GERAl SOBRE DuAS 
APRESEnTAçõES DA nAB 2010 
* Enio Sergio Jacomino

Estereoscópico – em 3 dimensões, 
dando a ilusão de profundidade a partir de 
duas imagens bidimensionais tais como fo-
tografias ou imagens em movimento (vídeos 
ou filmes). Para visualização adequada de-
pendem do uso de óculos do tipo com lentes 
polarizadas circularmente ou com obturador 
ativo.

Auto estereoscópico – método de 
exibir imagens tridimensionais que podem 
ser vistas sem o uso de óculos os dispositivos 
especiais. É um processo que deve ser mais 
dirigido a Digital Signage (sinalização digital 
ou marketing digital).

Recursos e Workflow 
Câmeras – com duas lentes, duas captações 
(câmera estéreo) e várias “adaptações”.

Geração de imagens em 3D – se feitas por 
computador, são duas vistas (quase) paralelas 
com ligeira separação angular. Se tomadas 
por câmeras, utilizando as câmeras “duplas”. 
Ainda há o processo de tomada em 2D e a 
geração de um sinal de profundidade utilizan-
do telêmetros (Instrumento que se emprega 
para medir a distância entre um ponto ocupa-
do por um observador e outro ponto inacessí-
vel) eletrônicos.

Em um programa ao vivo surgirão pontos 
questionáveis como:
•	 Todas	 as	 câmeras	 são	 3D	 ?	 Se	 não,	

como diferenciar os fluxos em 3D dos 
em 2D?

•	 De	que	 forma	vai	se	enviar	“sinais	de	
aviso” da comutação 2D / 3D ?

•	 Quais	 são	 as	 exigências	 dos	Metada-
dos?

•	 Como	 funcionará	 a	 sinalização	 para	
diferenciar o mesmo programa em 2D 
e 3D no workflow dos operadores de 
cabo?

Ainda fica a questão da distribuição do conte-

údo para diversas plataformas que fatalmente 
terão formatações diferentes e incompatíveis:

•	 Dispositivos	móveis	e	computadores
•	 Televisores	 (	abrangendo	cabo,	 IPTV,	

satélite, Blu-ray, radiodifusão e ou-
tros)

•	 Cinema

Pontos a considerar
Intervalo comercial num programa em 3D
1. Eliminar o intervalo comercial? Não parece 

ser uma alternativa interessante.
2. A transição dos vídeos; num programa 

transmitido em 3D, a entrada de um in-
tervalo comercial “desvaloriza’ este último 
face à grande diferença de sensação do 
telespectador.

3. Os efeitos indesejáveis; assim como te-
mos hoje um efeito pouco atraente para 
quem assiste TV quando há a transição 
do programa para o intervalo, onde há 
uma impressão que o nível de áudio 
aumenta abruptamente causando incô-
modo, algo parecido pode ocorrer num 
programa + intervalo comercial em 3D, 
em relação ao vídeo. Imagine uma cena 
(3D) bastante agradável (uma paisagem 
por exemplo) e, na sequência, uma tran-
sição para um comercial de combustível 
onde um carro de Fórmula 1 literalmen-
te sai de seu televisor e invade sua sala, 
em alta velocidade. 

Compressão / codificação
1. Conversão side by side para  top/bottom 

ou para MVC e vice versa
2. MVC - Multiview Video Coding (MVC) é 

uma variação do padrão de compressão 
de vídeo H.264/MPEG-4 AVC desenvol-
vido com esforços conjuntos do MPEG 
/ VCEG e que permite a codificação efi-
ciente de sequências capturadas simul-
taneamente a partir de múltiplas câmeras 
usando um fluxo de vídeo único. O MVC 
destina-se a codificação de vídeo este-
reoscópico. O perfil  Stereo High foi pa-
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dronizado em junho de 2009; é baseado 
em ferramentas MVC e será utilizado em 
lançamentos Blu-ray 3D. O fluxo MVC é 
compatível com H.264/AVC, o que per-
mite que os dispositivos mais antigos e 
também software sejam usados para de-
codificar fluxos de vídeo estereoscópico.

3. 2D + Profundidade - Ao lado de cada qua-
dro de uma imagem 2D outra imagem em 
tons de cinza indica se um pixel específico 
na imagem 2D deve ser mostrado na fren-
te da tela (branca) ou para trás do plano da 
tela (preta). Os 256 tons de cinza podem 
formar um bom gradiente de profundidade 
na imagem.  O processamento dentro do 
monitor usa esta informação para gerar as 
imagens multiview.

questões fundamentais da 
distribuição para a TV 
Ausência de padrões bem definidos. É neces-
sária a definição de um padrão para o broad-
casting se manter linear, ou seja, sem mudan-
ças de formatos ao longo da programação ou 
entre operadores / emissoras.

•	 Falta de monitores / televisores em 
3D consolidados no mercado consu-
midor.

•	 Falta de conteúdo em 3D. O que exis-
te atualmente é muito pouco.

•	 O custo de produção de conteúdo em 
3D ainda é muito alto.

E para que tudo isto aconteça será necessário 
treinamento de equipes de produção, enge-
nharia (lado da geração de conteúdo); equi-
pes de vendas (distribuição de aparelhos 3D); 
consumidor final.

Ações de envolvimento 
em curso  
SMPTE

•	 Projeto		3D	to	the	Home
•	 Projeto		3D	Home	Master

SCTE
•	 Projeto	3D	Over	Cable
•	 Requisitos	para	set-top	box	e	formato	

Over/Under

Entertainment Technology Cen-
ter
( Universidade do Sul da Califórnia)

•	 Great	Lab

DVB

* Enio Sergio Jacomino é consultor em Engenharia 
de Televisão e presta consultoria para a RPC-TV 
Paranaense – email: eniosergio@gmail.com

Métodos de compressão para transmissão 
de imagens 3D num canal hD 

 

Checkerboard (tabuleiro das damas)
Figura 1: mostra como as duas imagens HD são exibidas. Os sinais esquerdo e direito são enviados e exibidos 
pixel a pixel, num processo de revezamento. Utilizando-se o formato anáglifo e com o uso de óculos apropria-
dos, tem-se formada a imagem 3D

Side by side (lado a lado)
Figura 2: mostra como as duas imagens HD são compostas. As duas imagens são transmitidas e na TV são 
exibidas uma de cada vez e na sequência, recompondo-se seu tamanho original. Através do uso de óculos 
adequados (polarizado ou com obturador) é possível simular a imagem em 3D. Perda de definição horizontal.
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Over/under
Figura 3: mostra como as duas imagens HD são compostas. Melhor resolução horizontal tem sido o formato 
preferido pelos operadores de cabo
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O tradicional café da manhã realiza-
do às 7 horas, na sala S229/330 
da NAB, deu início a mais uma 

edição do encontro SET e Trinta, que su-
perou a participação do ano anterior, com 
350 inscrições. A presidente da SET, Li-
liana Nakonechnyj, abriu o evento, enal-
tecendo a participação expressiva dos 
profissionais brasileiros, e elogiou a TV 
Aberta no país, qualificando-a como uma 
das melhores do mundo.

Uma homenagem póstuma foi feita 
pelo presidente-fundador da SET, Adil-
son Pontes Malta, ao ex-presidente da 
SONY, o Engº. Masahiko Morizono, que 
faleceu em março. 

Os palestrantes do primeiro dia foram: 
Keith Pelletier, da Dieletric; Christiam 
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Frenza, da Ericson; Rodolfo Vidal, da 
Tecsys; Ray Baldock da Grass Valley e 
Michele Bargauan da Screen Service. 
A Harris fez abertura do segundo dia, 
seguida pela apresentação da ESPN 
com Rob Hunter; da SMPTE com Peter 
Symes, além de David Wood, da EBU e 
Erick Soares, da Sony. O último dia do 
encontro foi aberto pela Cis-Group, na 
sequência a Miranda fez sua palestra, 
seguida por Peter Mac Avock, da EBU; 
Victor Tawill, da MSTV e Thomas Lund, 
da TC Eletronics, fechando o último dia 
da agenda do SET e Trinta.

No salão SET Brasil, a presidente Liliana 
Nakonechnyj e o vice-presidente da SET, 
Olimpio Franco, se reuniram com repre-
sentantes dos países que adotaram o sis-
tema brasileiro para TV digital (ISDB-T

B
). 

Liliana falou sobre o passo a passo e os 
critérios para a escolha do sistema e des-
tacou suas qualidades como um modelo 
aberto e nacional que possui um padrão 
de excelência em imagem e som. Olimpio 
Franco convidou os representantes de 
outros países latinos para comentar as 
experiências com a adoção do ISDB-T

B
. 

Dúvidas sobre os softwares de Interativi-
dade foram bem esclarecidas pelos diri-
gentes da SET, contribuindo para o êxito 
da TV digital no Brasil e em grande parte 
do mundo.

Em sua totalidade, o SET e Trinta con-
tou com a participação de empresas 
que atuam no mercado brasileiro, das 
quais foram nove patrocinadores ouro, 
seis patrocinadores prata e cinco pa-
trocinadores bronze.

SET E TRInTA COlOCA SBTVD RuMO à ERA 3D

*Raphael Bontempo

Apresentações entusiasmam a platéia
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Confira os depoimentos dos patro-
cinadores ouro:
Transtel/Dieletric - Keith Pelletier:
“Apresentamos definições de Siste-
mas de Distribuição de Transmissores, 
TV em Baixa Potência, Translators, 
Boosters, dentre outros. A Dielectric 
desenvolveu representativa gama de 
produtos para atender a esses merca-
dos. Aplicando nossa vasta experiên-
cia na TV digital em alta potência no 
mundo e também expandido para os 
produtos de baixa potência, oferecidos 
de forma econômica

Nossa proposta chave para Projeto de 
Sistema de Broadcast em RF é simplici-
dade, confiabilidade tornando o sistema 
mais operacional para o radiodifusor.

O crescimento no mundo da TV Móvel 
esta em evidência. E a Dielectric apre-
senta portfólio para os sistemas da TV 
Móvel, com projetos de antenas em po-
larização horizontal, elíptica e circular, 
atendendo completamente as novas 
necessidades do radiodifusor 

Tecsys: Rodolfo Vidal
“A Tecsys apresentou no Set e Trinta 
2010 as soluções desenvolvidas pela 
empresa para a distribuição de TV di-
gital no padrão   ISDB-T. Inicialmente 
foi relatada a experiência na implan-
tação do sistema de transmissão da 
TV Aparecida HD, com uti l ização ex-
clusiva de   produtos desenvolvidos no 
Brasil. Foram demonstrados os resul-
tados obtidos com o uso do remultiple-
xador e do modulador ISDB-T, projetos 
apoiados pelo FINEP, em conjunto com 
soluções inovadoras como o sistema 
compressor/descompressor de BTS e 
do IRD profissional DVB-S2 e ISDB-T. 
Essa implantação contou com a parti-
cipação da RF Telavo (fornecedora do 
transmissor digital) e do suporte da 
Aurin Consultoria.

Em seguida o tema abordado foi o com-
pressor de BTS, quando foram apresen-
tados os conceitos desse produto, sua 
aplicabilidade, diagramas e casos reais 
de util ização. Finalizando, a Tecsys de-
monstrou os resultados dos testes do 

compressor de BTS em rede de fre-
qüência única (SFN).

Sony: Luis Fabichack
“Esse ano, a Sony demonstrou habilida-
des únicas para fornecer aos clientes 
uma ampla gama de soluções em todas 
as categorias de produtos e em todos 
os níveis de orçamento. Estas soluções 
permitem que os profissionais possam 
alcançar seus objetivos e visualizar no-
vas possibilidades de fluxo de trabalho 
em HD, incluindo 3D”.

Grass Valley: Bénedicte Fauveau
A NAB 2010 foi um grande sucesso. E 
para nós da GrassValley, o evento não 
poderia ter sido melhor. Tivemos a pre-
sença de todos os clientes importantes 
em nosso estande, onde pudemos dis-
cutir e apresentar soluções para aten-
der a cada projeto. 

Neste ano, o foco da empresa foi o 3D. 
Diversas soluções foram apresentadas 
desde a captação até a transmissão. 
Para a empresa, a produção 3D é mui-
to mais simples do que possa parecer. 
Praticamente todos os produtos, como 
vídeo switcher, servidores de vídeo, câ-
meras, routers e encoders já suportam 
este tipo de aplicação, necessitando 
em muitos casos apenas de um upgra-
de de software.

Outra grande novidade foi à apresen-
tação do software para automação de 
produção Ignite Konnect. Com ele é 
possível simplificar muito a produção 
de um jornal, diminuindo riscos de ope-
ração e custos de produção. A linha de 
servidores de vídeo também teve um 
grande destaque. Todos os cl ientes 
f icaram muito impressionados com a 
possibi l idade de gravar até 6 câmeras 
para replay em um único servidor”.

Screen Service: Júlio Rocha
“Presente no mercado brasileiro desde 
janeiro de 2008, a Screen Service do 
Brasil foi uma das empresas que mar-
cou presença na NAB 2010, realizada 
entre os dias 12 e 15 de abri l . Fabri-
cante de transmissores para o padrão 

analógico e digital, a empresa esteve 
presente em seu já tradicional estande 
e também no do Pavilhão Brasileiro, 
além de ter patrocinado a palestra SET 
e Trinta, ministrada pelo Sr. Michele 
Bargauan (Diretor de P&D da Screen 
Service Broadcasting Technologies 
S.p.A e um dos mais respeitados pes-
quisadores do setor de radiodifusão). 
Na ocasião foi explicado passo a passo 
as etapas para a construção de uma 
rede SFN.
A empresa apresentou cinco produtos 
durante a feira, com destaque para o 
ARK 6, aparelho que opera como ex-
citador dos transmissores de maior 
potência, também como retransmis-
sor regenerativo ou repetidor canal/
canal com ou sem cancelador de echo 
(Gap-Fil ler). Também foi apresentado o 
Multichannel Transmitter, equipamen-
to que opera com 7 canais de trans-
missão e mais um de redundância em 
caso de falha dos demais. O equipa-
mento da Screen Service deve estar 
disponível no padrão ISDB-T a partir 
do segundo semestre deste ano”.

BrasVideo/Miranda: Wágner Mancz
“Miranda Technologies, Inc, com sede 
em Montreal, Canada, mais uma vez 
marcou sua presença no SET 30, onde 
contextualizou os desafios intrínse-
cos ao tratamento e processamento 
de áudio no domínio digital.   Uti l izan-
do uma abordagem holíst ica, Miranda 
apresentou uma plataforma flexível 
que oferece um range de soluções que 
atendem as necessidades específ icas 
de cada cl iente”

harris:  Doreen Mendez
“A Harris Broadcasting Communica-
tions oferece produtos, sistemas e 
serviços que fornecem soluções de 
workflow ininterruptas para radiodi-
fusão, cabo, satél ite e rede. A Harris 
é a única que traz a solução al iada a 
produtos altamente integrados, e com 
um custo-eficiente que é capaz de re-
alizar avançados workflows de mídia 
para modelos de negócios, relativos a 
transmissão de conteúdo de emergên-
cia. Informações adicionais podem ser 
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encontradas em www.broadcasting.
harris.com  

A Harris é uma companhia interna-
cional voltada para tecnologia de co-
municação e informação, à serviço do 
governo e o mercados em mais de 150 
países. A sede oficial está localizada 
em Meuborne, na Flórida, Estados Uni-
dos. A empresa tem aproximadamente 
5 bilhões de dólares em receita bruta e 
mais de 15 funcionários – incluindo 7 
mil engenheiros e cientistas. A Harris 
está voltada em desenvolver garanti-
dos produtos de comunicação, siste-
mas e serviços”.      

Phase/Ericsson: Carlos Capellão
“Com a ampla disseminação de televi-
sores LCD de tela grande as demandas 
dos consumidores por maior qualidade 
e alta definição se intensif icaram. As-
sim, as técnicas de transporte de TV 
para contribuição necessitam se adap-
tar de forma a permitir a transmissão 
de alt íssima qualidade em bases eco-
nomicamente viáveis.

O MPEG-2 422 até agora se constituía 
na única forma de comprimir e codificar 
a contribuição em HDTV. Contudo, este 

formato demanda altas taxas de dados 

e oferece qualidade limitada, especial-

mente em relação à quantização, por 

tratar-se de uma codificação em 8 bits 

que produz "artifacs" bastante visíveis 

em partes da imagem em degradê.

O advento do MPEG-4 422 na versão 

de 10 bits tornou possível uma quali-

dade de transmissão bastante superior 

à do MPEG-2 422/8 bits a taxas sen-

sivelmente menores. Adicionalmente o 

sistema suporta conteúdos em 1080p, 

para aplicações de altíssima qualidade.

Esta nova tecnologia viabil iza também 

a transmissão de conteúdos em 3D, 

sem dúvida o destaque das técnicas 

de mídia este momento.

Neste NAB a Ericsson Television (an-

teriormente conhecida como Tandberg 

TV) apresentou produtos para distri-

buição e contribuição nas mais avan-

çadas e modernas tecnologias, incluin-

do MPEG-4 HD 422 em 1080p”. 

*Raphael é repórter da Revista da SET – email: 
ra phael@embrasec.com.br 

Patrocinadores do 
SET e Trinta

Ouro:
Phase/Ericsson
Brasvideo /Miranda
Transtel/Dieletric
Harris
Screen Service
Grass Valley
Tecsys
Sony
Cis Group/AVID

Prata:
Hispamar/Hispasat
Ideal Antenas
Intelsat
Megatrax
Newtec
SES World Skies
Telesat
Telsinc/Cisco-Advantec

Bronze:
DVPRO
Multivideo Produções
Sennheiser
Thought Development – ON-AIR Pro
Telem
TQTVD
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O encontro SET e Trinta em 2010 teve nove patrocinadores ouro, seis patrocinadores prata e cinco patrocinadores bronze.
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A TV Gazeta, afiliada da Rede Globo no Espírito Santo, está 
presente em todo o Estado através de quatro emissoras, 
possuindo o maior alcance e audiência. 

E com as transmissões digitais, o que já era bom fi cou ainda melhor. 
A emissora investiu em infraestrutura de TV Digital, buscando uma 
solução não somente para a capital, mas também para as cidades 
do interior, visando a implantação do CentralCasting do sinal HD 
em todo o Estado. Apostou também na recepção móvel e adotou 
um sistema irradiante dotado de polarização elíptica, para que 
o capixaba possa assistir aos seus programas favoritos em casa, 
na rua ou onde preferir, com som e imagem de alta qualidade.

Recentemente passou a receber novo formato de mídia 
para  entrega de material comercial – XDCAM-HD – e iniciou o 
processo de produção e exibição em alta defi nição da programação local.

Com esses passos rumo ao que há de mais moderno em mídia televisiva, a TV 
Gazeta busca encantar e conquistar cada vez mais seus telespectadores 
e anunciantes, oferecendo o que há de melhor quando o assunto é tecnologia.

TV Gazeta. Investindo para estar sempre à frente.

Inovação Digital no Espírito Santo 

trafega nas ondas da TV GAZETA

www.tvgazeta.tv.br
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RáDIO FM E AM

A 
faixa de VHF destinada aos ca-

nais “baixos” de televisão (ca-

nais de 2 a 6, ou, em termos 

de espectro de radiofrequências, 54 a 

88 MHz) f icará desocupada em julho 

de 2016, quando terminar a fase si-

mulcast da migração para o Sistema 

Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD). 

O que pode ser feito com essa faixa?

A ExTEnSãO DA FAIxA DE FM (eFM) E 
A MIGRAçãO DA FAIxA DE OM
O que fazer com os canais 5 e 6 da televisão na era digital

*Egon Cervieri Guterres e Thiago Aguiar Soares 
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No estudo “A Extensão da Faixa de FM 

(eFM) e a Migração da Faixa de OM: o 

que fazer com os canais 5 e 6 da te-

levisão na era digi ta l” é apresentada 

uma proposta de dest inação da faixa 

de frequências ocupada atualmente 

pelos canais 5 e 6 de televisão (ou, 

melhor dizendo, de 76 a 88 MHz do 

Serviço de Radiodifusão de Sons e 

Imagens) para “estender” a fa ixa do 

rádio FM (Serviço de Radiodifusão 

Sonora em Frequência Modulada, que 

hoje ocupa a faixa v iz inha de 88 a 

108 MHz). Além disso, para ocupar a 

nova faixa é apresentada uma meto-

dologia de migração voluntár ia para 

as rádios AM (especif icamente as que 

operam em Onda Média, que há anos 
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vêm perdendo espaço e sofrendo com 
o aumento do ruído urbano) baseada 
no pareamento dos contornos de ser-
viço das di ferentes classes de radio-
di fusão sonora.

Propostas de dest inação dessa faixa 
à FM não são novas, af inal  t rata-se 
de frequências v iz inhas e a disponi-
bi l idade de receptores não é um pro-
blema di f íc i l  de contornar. O Japão 
ut i l iza a fa ixa de 76 a 90 MHz para 
rádio FM há décadas, e em muitos 
dos receptores (ul tra)  portáteis mais 
modernos sintonizar nessa faixa é 
um simples ajuste de software, pelo 
própr io ouvinte. A extensão é uma 
valorosa al ternat iva para desafogar o 
espectro congest ionado dos grandes 
centros urbanos com a inclusão de 
uma faixa de frequências adequada 
aos serviços de radiodifusão, plena, 
l ivre e sem impacto negat ivo na plan-
ta instalada. Os EUA, por exemplo, 

que têm o maior parque de radiodifu-
são sonora do mundo, é um dos paí-
ses  onde atualmente mais se discute 
estender a fa ixa de FM.

A Faixa Estendida de FM (eFM) brasi-
le ira, apresentada no estudo, conta-
r ia com 57 novos canais, do 141 em 
76,1 MHz ao 197 em 87,3 MHz, todos 
igualmente de 200 kHz, com exata-
mente as mesmas caracter íst icas de 
canal ização e operação, ut i l izando as 
mesmas classes e cr i tér ios de prote-
ção já em uso e completamente com-
pat ível  com o estabelecido hoje no 
RTFM. Todavia, nove desses canais, 
por questões de canal ização e prote-
ção contra interferências expl icadas 
no texto, f icar iam pr ior i tar iamente 
distr ibuídos para os outros serviços 
que fazem uso da faixa de FM, como 
RadCom e SEFiCE, restando 48 novos 
canais de l ivre ut i l ização pela radiodi-
fusão comercial  e educat iva.

O maior brilho para suas 
transmissões de áudio e vídeo.
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A linha Brilliance®  oferece brilho de som 
e imagem incomparáveis. Quer integridade 
absoluta de sinal em seus eventos, externas 
e no estúdio? Faça como as maiores 
emissoras do mundo: exija cabos Belden.

A linha de áudio e vídeo BELDEN 
oferece cabos para as aplicações: 

 Microfone 
 Instrumentos musicais 
 Áudio Digital AES/EBU 
 Vídeo Digital HD 
 Triaxial
 HDMI
 Fibra Óptica
 Cabos Híbridos SMPTE
 CATV/CFTV

Campanha 02_22,5x15.indd   1 26/4/2010   10:31:50

RáDIO FM E AM

Dentre todas as destinações possíveis do es-
pectro dos canais 5 e 6, a expansão da faixa 
de FM é uma das que traz o melhor conjunto 
de benefícios, tanto quanto ao uso eficiente 
e racional do espectro de radiofrequências 
eletromagnéticas (mais de 50 novos canais), 
quanto ao acesso da população brasileira a 
um meio de comunicação social eletrônica 
que tem fundamental importância na difusão 
de informação e lazer e na promoção da cul-
tura brasileira e seus regionalismos.

Quanto à migração da OM para essa nova 
faixa, já é uma matéria mais delicada. É apre-
sentado no trabalho dois casos de migração 
dos usuários da faixa de Onda Média. Nos 
EUA,  onde optaram por uma “transferência 
indireta”, foi recentemente alterada a regu-
lamentação dos FM Translator Stations para 
permitir a retransmissão em FM da progra-
mação das rádios AM, sendo inclusive admiti-
do que emissoras que não operem no período 
noturno em OM o façam em FM - inovação 
considerável. No México, por sua vez, deu-se 
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início a uma política oficial de migração na 
qual cada emissora em OM recebe um canal 
em FM conforme cronograma de transição 
pré-determinado pela Cofetel (órgão regula-
dor mexicano) e fica obrigado a transmitir si-
multaneamente o mesmo programa de áudio 
nas duas faixas pelo período mínimo de um 
ano. Estuda-se a possibilidade de “apagar” as 
transmissões em OM depois de cinco anos.

O rádio AM tem uma importante função social 
no interior do Brasil. Mas ele enfraquece, pois 
está numa faixa de frequências que vem sen-
do progressivamente dominada pelo ruído; 
pois os outros serviços oferecem uma quali-
dade de áudio muito superior; pois os recep-
tores (e com isso os anunciantes) ficam cada 
vez mais raros. Um problema leva a outro e 
assim a situação dificilmente melhora...

A grande maioria das estações, ao contrá-
rio do que é comum pensar, tem pequena 
potência e cobertura limitada, prestando 
serviço a pequenas comunidades locais. 
Passar para a frequência modulada bara-

tearia e simplificaria enormemente a ope-
ração e manutenção dessas estações, já 
que a radiodifusão em OM necessita de 
torres maiores e consome substancial-
mente mais energia elétrica. Além disso, 
pode-se dizer que a rádio AM está num 
beco tecnológico sem saída: a digitaliza-
ção da radiodifusão sonora é mais fácil e 
produz resultados muito melhores na faixa 
de frequên cia modulada.

A metodologia de migração voluntária su-
gerida no trabalho é baseada no parea-
mento das áreas de serviço das emissoras 
OM em classes de emissoras FM. Há uma 
tabela de correspondência entre as áreas 
de proteção de característica primária (pro-
tegida contra interferências objetáveis) dos 
dois serviços, encontrando para intervalos 
regulares de potência diurna e frequência 
das emissoras em OM usuais o contorno 
protegido (simulado para campo caracterís-
tico de 300 mV/m e condutividade do solo 
homogênea de 3 mS/m) que é equivalen-
te ao contorno protegido teórico (ITU-R P. 

1546) máximo de cada uma das dez clas-
ses de FM. O estudo ainda apresenta uma 
aplicação prática da metodologia sugerida, 
a conversão do PBOM em PBeFM para o 
Estado de Santa Catarina, com comentários 
quanto aos critérios técnicos e possíveis 
dificuldades de conversão.

Esse “projeto piloto” é bastante interessan-
te, pois demonstra a viabilidade técnica da 
transição. Todavia, cumpre lembrar que nada 
mais é do que um estudo, um exercício te-
órico; não reflete qualquer posicionamento 
oficial ou definitivo, e certamente está longe 
de responder a todas as questões. O trabalho, 
bem como todas as proposições que traz e as 
questões que levanta, é, antes de tudo, um 
convite para o diálogo, para o amplo debate 
em busca das soluções que tragam o me-
lhor benefício para a coletividade.Compete 
à Agência Nacional de Telecomunicações a 
fiscalização dos serviços de radiodifusão, as-
pecto ao qual o radiodifusor está mais habitu-
ado: a (por vezes temida) visita do Fiscal. Mas 
compete também zelar pela qualidade atual 
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Tabela 1. Canalização da Faixa Estendida de FM (eFM)

Canal 5 (76,0 MHz a 82,0 MHz) Canal 6 (82,0 MHz a 87,4 MHz)

canal frequência 
(MHz) canal frequência 

(MHz) canal frequência 
(MHz) canal frequência 

(MHz)
141 76,1 156 79,1 171 82,1 186 85,1
142 76,3 157 79,3 172 82,3 187 85,3
143 76,5 158 79,5 173 82,5 188 85,5
144 76,7 159 79,7 174 82,7 189 85,7
145 76,9 160 79,9 175 82,9 190 85,9
146 77,1 161 80,1 176 83,1 191 86,1
147 77,3 162 80,3 177 83,3 192 86,3
148 77,5 163 80,5 178 83,5 193 86,5
149 77,7 164 80,7 179 83,7 194 86,7
150 77,9 165 80,9 180 83,9 195 86,9
151 78,1 166 81,1 181 84,1 196 87,1
152 78,3 167 81,3 182 84,3 197 87,3
153 78,5 168 81,5 183 84,5
154 78,7 169 81,7 184 84,7
155 78,9 170 81,9 185 84,9
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e futura da prestação de serviços e pela uti-

lização/canalização eficiente, racional e ade-

quada do espectro de radiofrequências, bem 

como os aspectos concernentes à evolução 

tecnológica da radiodifusão, que resultem em 

benefícios à sociedade. Uma preocupação 

constante que, garantido, consome bastante 

esforço e dedicação. Esse e outros trabalhos 

estão disponíveis na página da Anatel, abas 

“informações técnicas”, “radiodifusão”, no 

novo espaço para a divulgação de estudos e 

pesquisas que tratem de tais temas. 

Este estudo na íntegra pode ser encontra-

do na página da Anatel (www.anatel.gov.br), 

abas: “Informações Técnicas”, “Radiodifusão” 

e “Artigos e Estudos”.

*Egon Cervieri Guterres e Thiago Aguiar Soares 
são especialistas em Regulação, AnATEl – email:   
egon@anatel.gov.br e thiagoaguiar@anatel.gov.br  .

Tabela 2. Enquadramento de emissoras OM em classes FM

Opção 2 - Tabela 2 - Enquadramento de emissoras OM em classes FM

Pot. 
(kW)

Freq. 
(kHz)

CP 
(km)

Classe 
FM

Pot. 
(kW)

Freq. 
(kHz)

CP 
(km)

Classe 
FM

Classe 
FM

Pot.  
(kW)

Freq. 
(kHz)

CP 
(km)

Classe 
FM

Pot.  
(kW)

Freq. 
(kHz)

CP 
(km)

0,25

550 31,22 A3

10

550 78,9 E1
B2

0,25 1350 12,27

A1

1 650 39,12
650 27,27 A3 650 66,69 E2 0,25 1450 11,5 5 950 37,18
750 23,5 A4 750 56,08 E2 0,25 1550 10,73 10 1050 37,68
850 20,8 A4 850 49,13 E3

B1

0,25 1050 16,12 25 1250 38,19
950 18,46 A4 950 43,03 E3 0,25 1150 15,06 50 1450 39,41
1050 16,12 B1 1050 37,68 A1 0,25 1250 13,11 50 1550 37,11
1150 15,06 B1 1150 35,19 A2 1 1350 16,95

E3

1 550 45,77
1250 13,11 B1 1250 30,69 A3 1 1450 15,9 2,5 650 48,75
1350 12,27 B2 1350 28,75 A3 1 1550 14,88 2,5 750 41,29
1450 11,5 B2 1450 27 A3

A4

0,25 750 23,5 5 750 48,55
1550 10,73 B2 1550 25,29 A3 0,25 850 20,8 5 850 41,82

1

550 45,77 E3

25

550 96,6 E1 0,25 950 18,46 10 850 49,13
650 39,12 A1 650 81,45 E1 1 1050 22,33 10 950 43,03
750 33,43 A2 750 69,16 E1 1 1150 20,9 25 950 53,02
850 29,13 A3 850 59,93 E2 1 1250 18,19 25 1050 46,3
950 25,75 A3 950 53,02 E3 2,5 1250 22,44 25 1150 43,05
1050 22,33 A4 1050 46,3 E3 2,5 1350 20,96 50 1050 54,07
1150 20,9 A4 1150 43,05 E3 2,5 1450 19,65 50 1150 50,95
1250 18,19 A4 1250 38,19 A1 2,5 1550 18,32 50 1250 44,75
1350 16,95 B1 1350 35,68 A2 5 1350 24,42 50 1350 41,63
1450 15,9 B1 1450 33,32 A2 5 1450 22,9 100 1250 52,45
1550 14,88 B1 1550 31,19 A3 5 1550 21,6 100 1350 49,21

2,5

550 57,14 E2

50

550 112,87 E1

A3

0,25 550 31,22 100 1450 46,18
650 48,75 E3 650 94,62 E1 0,25 650 27,27 100 1550 43,25
750 41,29 E3 750 80,45 E1 1 850 29,13

E2

2,5 550 57,14
850 36,09 A2 850 70,14 E1 1 950 25,75 5 650 56,7
950 31,48 A3 950 62,23 E2 2,5 950 31,48 10 750 56,08
1050 27,54 A3 1050 54,07 E3 2,5 1050 27,54 10 650 66,69
1150 25,67 A3 1150 50,95 E3 2,5 1150 25,67 25 850 59,93
1250 22,44 A4 1250 44,75 E3 5 1050 31,9 50 950 62,23
1350 20,96 A4 1350 41,63 E3 5 1150 29,99 100 1150 59,31
1450 19,65 A4 1450 39,41 A1 5 1250 26,38 100 1050 63,55
1550 18,32 A4 1550 37,11 A1 10 1250 30,69

E1

5 550 67,71

5

550 67,71 E1

100

550 129,57 E1 10 1350 28,75 10 550 78,9
650 56,7 E2 650 109,74 E1 10 1450 27 25 550 96,6
750 48,55 E3 750 93,53 E1 10 1550 25,29 25 650 81,45
850 41,82 E3 850 81,67 E1 25 1550 31,19 25 750 69,16
950 37,18 A1 950 72,33 E1

A2

1 750 33,43 50 550 112,87
1050 31,9 A3 1050 63,55 E2 2,5 850 36,09 50 650 94,62
1150 29,99 A3 1150 59,31 E2 10 1150 35,19 50 750 80,45
1250 26,38 A3 1250 52,45 E3 25 1350 35,68 50 850 70,14
1350 24,42 A4 1350 49,21 E3 25 1450 33,32 100 550 129,57
1450 22,9 A4 1450 46,18 E3 100 650 109,74
1550 21,6 A4 1550 43,25 E3 100 750 93,53

100 850 81,67
100 950 72,33
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1350 12,27 B2 1350 28,75 A3 1 1550 14,88 2,5 750 41,29
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0,25 750 23,5 5 750 48,55
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550 45,77 E3

25

550 96,6 E1 0,25 950 18,46 10 850 49,13
650 39,12 A1 650 81,45 E1 1 1050 22,33 10 950 43,03
750 33,43 A2 750 69,16 E1 1 1150 20,9 25 950 53,02
850 29,13 A3 850 59,93 E2 1 1250 18,19 25 1050 46,3
950 25,75 A3 950 53,02 E3 2,5 1250 22,44 25 1150 43,05
1050 22,33 A4 1050 46,3 E3 2,5 1350 20,96 50 1050 54,07
1150 20,9 A4 1150 43,05 E3 2,5 1450 19,65 50 1150 50,95
1250 18,19 A4 1250 38,19 A1 2,5 1550 18,32 50 1250 44,75
1350 16,95 B1 1350 35,68 A2 5 1350 24,42 50 1350 41,63
1450 15,9 B1 1450 33,32 A2 5 1450 22,9 100 1250 52,45
1550 14,88 B1 1550 31,19 A3 5 1550 21,6 100 1350 49,21

2,5

550 57,14 E2

50

550 112,87 E1

A3

0,25 550 31,22 100 1450 46,18
650 48,75 E3 650 94,62 E1 0,25 650 27,27 100 1550 43,25
750 41,29 E3 750 80,45 E1 1 850 29,13

E2

2,5 550 57,14
850 36,09 A2 850 70,14 E1 1 950 25,75 5 650 56,7
950 31,48 A3 950 62,23 E2 2,5 950 31,48 10 750 56,08
1050 27,54 A3 1050 54,07 E3 2,5 1050 27,54 10 650 66,69
1150 25,67 A3 1150 50,95 E3 2,5 1150 25,67 25 850 59,93
1250 22,44 A4 1250 44,75 E3 5 1050 31,9 50 950 62,23
1350 20,96 A4 1350 41,63 E3 5 1150 29,99 100 1150 59,31
1450 19,65 A4 1450 39,41 A1 5 1250 26,38 100 1050 63,55
1550 18,32 A4 1550 37,11 A1 10 1250 30,69

E1

5 550 67,71

5

550 67,71 E1

100

550 129,57 E1 10 1350 28,75 10 550 78,9
650 56,7 E2 650 109,74 E1 10 1450 27 25 550 96,6
750 48,55 E3 750 93,53 E1 10 1550 25,29 25 650 81,45
850 41,82 E3 850 81,67 E1 25 1550 31,19 25 750 69,16
950 37,18 A1 950 72,33 E1

A2

1 750 33,43 50 550 112,87
1050 31,9 A3 1050 63,55 E2 2,5 850 36,09 50 650 94,62
1150 29,99 A3 1150 59,31 E2 10 1150 35,19 50 750 80,45
1250 26,38 A3 1250 52,45 E3 25 1350 35,68 50 850 70,14
1350 24,42 A4 1350 49,21 E3 25 1450 33,32 100 550 129,57
1450 22,9 A4 1450 46,18 E3 100 650 109,74
1550 21,6 A4 1550 43,25 E3 100 750 93,53

100 850 81,67
100 950 72,33
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1 Também conhecida como COM (Conference Preparatory Meeting)

A erupção do vulcão Islandês, que 
provocou o fechamento de boa parte 
do espaço aéreo europeu em mea-

dos de abril, acabou prejudicando o crono-
grama das reuniões dos Grupos de Traba-
lho da Comissão de Estudos 6. O principal 
afetado foi o Grupo de Trabalho 6C (produ-
ção e qualidade), cuja reunião, programa-
da para se iniciar em 19 de abril, teve de 
ser cancelada. Mesmo assim, os Grupos 
6A (emissão terrestre) e 6B (programação 
e distribuição) conseguiram se reunir na 
semana seguinte. Porém, com pauta res-
trita aos temas de maior urgência, como 
a preparação para a próxima Conferência 
Mundial de Radiocomunicação (CMR), que 
ocorrerá em 2012. 

Essa urgência se explica: os Grupos de Tra-
balho da Comissão de Estudos 6, que trata 
dos assuntos relacionados à radiodifusão ter-
restre, estão encarregados de contribuir com 
os estudos de vários outros grupos sobre os 
temas a serem tratados na Conferência. Por-
tanto, essas contribuições precisavam estar 
prontas a tempo de serem encaminhadas às 
reuniões desses outros grupos e para que 
sejam incluídas no Relatório Final da RPC 
(Reunião Preparatória para Conferência)1, que 
deverá ser aprovado em fevereiro de 2011.

Nas reuniões dos grupos 6A e 6B, a delega-
ção brasileira foi composta por dois represen-
tantes do Ministério das Comunicações, os 
Engenheiros Jayme Carvalho e Flávio Lima, 

três representantes da Anatel, o Gerente Pe-
dro Humberto Lobo e os Especialistas Anto-
nio Jorge Andrade e Fabrício Oliveira, e pela 
Engenheira Ana Eliza Faria, representante do 
Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Di-
gital – SBTVD.

DRM e Ginga
O Brasil apresentou duas contribuições: uma 
informando sobre a realização de testes do 
sistema de radiodifusão sonora digital DRM 
(Digital Radio Mondiale) no país; e outra con-
tendo informações adicionais sobre a platafor-
ma de interatividade Ginga, adotada pelo SB-
TVD. Essa última contribuição teve o objetivo 
de fortalecer a proposta preliminar de revisão 

*Fabrício Corrêa de Araújo Oliveira
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Por Fabrício Corrêa de Araújo Oliveira* 

Ginga-J é incluído em proposta 
preliminar de revisão de 
recomendação do ITU-R1

O Brasil reforçou sua participação no 
cenário mundial de middlewares para 
interatividade da TV digital. Na últi-
ma reunião da Comissão de Estudos 
6 do ITU-R, o Brasil apresentou, em 
conjunto com o Japão, uma proposta 
de revisão da Recomendação ITU-R 
BT.1722, que trata da harmonização 
do conjunto de instruções para exe-
cução de aplicações interativas de 
TV digital. A proposta nipo-brasileira 
visava incluir o Ginga-J entre as pla-
taformas reconhecidas pelo ITU-R. A 
engenheira Ana Eliza Faria e Silva, da 
TV Globo e do Fórum do SBTVD, lide-
rou o grupo responsável por analisar 
as contribuições relacionadas ao tema 
e por redigir o documento temporário  
que foi considerado na reunião plená-
ria. A conclusão do trabalho de revisão 
da recomendação ficou para a próxima 
reunião do grupo, em abril de 2010.

ITU-R discute método 
de medição de volume 
de áudio (loudness)
Ainda não foi desta vez que se aprovou 
uma nova versão da Recomendação 
ITU-R BS.1770, que especifica o mé-
todo de medição do volume de áudio 
de programas de TV e rádio. A deci-
são ficou para a próxima reunião da 

Comissão de Estudos 6 do ITU-R, em 
abril de 2010. Para levar adiante os 
estudos necessários para finalização 
do processo de revisão, decidiu-se dar 
continuidade ao Grupo Relator sobre o 
tema, liderado pelo Sr. Scott Norcross, 
pesquisador do CRC (Communications 
Research Centre) do Canadá. Os pon-
tos que requerem mais estudos são o 
uso de um mecanismo de chaveamen-
to (gating) para exclusão dos períodos 
de silêncio ou de baixa atividade na 
determinação do volume de áudio to-
tal de um programa e a especificação 
de uma metodologia para avaliação de 
conformidade de medidores em rela-
ção à Recomendação. Espera-se que 
esses estudos estejam concluídos an-
tes da próxima reunião. 

Nova Recomendação do 
ITU-R especifica práticas 
operacionais para tratamento 
do volume de áudio 
(loudness) no intercâmbio 
internacional de programas
Aprovou-se uma nova Recomendação 
que especifica práticas operacionais 
relacionadas ao volume de áudio a se-
rem seguidas por ocasião da produção 
de programas para televisão digital 
voltados para intercâmbio internacio-
nal. Basicamente, a nova Recomenda-
ção estipula que os programas comer-
cializados internacionalmente devem 

incluir informação sobre o seu volume 
nos metadados contidos no fluxo de 
áudio ou, caso contrário, devem pos-
suir um volume total correspondente 
a –24 LKFS, medido segundo a Re-
comendação ITU-R BS.1770. A nova 
Recomendação deixa ao fornecedor do 
programa a escolha de quais trechos 
serão considerados na determinação 
do volume total do programa, poden-
do ser considerado o período integral 
de duração, ou apenas os trechos de 
diálogo ou de maior atividade sonora.

Participação do Brasil na 
União Internacional de 
Telecomunicações (ITU)
A participação do Brasil nas diversas 
comissões de estudo da ITU é coorde-
nada pelos Grupos Relatores das Co-
missões Brasileiras de Comunicações 
(CBCs), que se reúnem regularmente 
na sede da Anatel, em Brasília. A parti-
cipação nas CBCs é aberta a profissio-
nais, empresas e instituições com inte-
resses nas áreas de telecomunicações, 
radiocomunicações e radiodifusão. Os 
temas relacionados à radiodifusão são 
discutidos no Grupo Relator de Radio-
comunicações 6 (GRR 6) da CBC 2 – 
Radiocomunicações.

*Fabrício é líder do GRR 6 - Radiodifusão - CBC2, 

especialista em regulação  – Anatel, fcaoliveira@

anatel.gov.br  

1  Setor de Radiocomunicações da União Internacional de Telecomunicações, organismo da ONU para as Telecomunicações.
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Delegação Brasileira: da esquerda para a direita, Ana Eliza Faria e Silva; Pedro Humberto de Andrade Lobo, Antonio Jorge Barros Lima Oliveira de Andrade e Fabrício Corrêa de Araújo Oliveira
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da Recomendação UIT-R BT.1722, apresenta-
da em conjunto por Brasil e Japão na reunião 
de novembro passado, e que inclui o Ginga-J 
entre as plataformas de execução de instru-
ções recomendadas para sistemas de TV di-
gital terrestre. Com a participação direta da 
engenheira Ana Eliza, o Grupo de Trabalho 6B 
aprovou a proposta de revisão nipo-brasileira 
e a redação final será submetida à Comissão 
de Estudos 6 na sua próxima reunião, em ou-
tubro deste ano.

Outros temas de interesse
Outros temas de interesse para o Brasil tam-

bém foram tratados em contribuições apre-

sentadas durante as reuniões.

O Japão apresentou uma contribuição que 

trata dos critérios de planejamento de ca-

nais, e dos requisitos de desempenho dos 

receptores ISDB-T, para operação em redes 

de freqüência única (SFN – Single Frequency 
Networks). A contribuição se transformará 

posteriormente em um Relatório do UIT-R, e 

poderá, no futuro, ensejar a elaboração de 

uma Recomendação sobre o tema. 

A Rússia apresentou resultados de testes 

de propagação de sinais de TV digital em 

ambientes urbanos densamente ocupados. 

Esses estudos poderão ser comparados 
com estudos similares realizados no Brasil, 
oferecendo insights importantes para o pla-
nejamento e o projeto das estações de TV 
digital no país.

Os Estados Unidos se posicionaram con-
tra a proposta de inclusão do DRM+ na 
Recomendação UIT-R BT.1114, que in-
dica sistemas de radiodifusão sonora 
digital para operação em faixas de fre-
qüência entre 30 e 3000 MHz. A adminis-
tração norte-americana argumentou que 
muitos dos sistemas já incluídos nessa 
Recomendação, entre eles o IBOC / HD 
Radio, foram desenvolvidos durante lon-
gos períodos de estudo e que, atualmen-
te, já se encontram em avançado estado 
de comercialização. Já o DRM+, segundo 
o argumento, é bem mais recente e não 
teria sido suficientemente testado.

Algumas administrações, empresas de 
radiodifusão e fabricantes de receptores 
apresentaram contribuições contendo estu-
dos sobre critérios de proteção contra in-
terferências para TV digital. Uma contribui-
ção conjunta da França, Alemanha e Suíça 
tratou da compatibilidade entre sistemas 
de TV digital e de comunicações móveis. 

Uma contribuição conjunta das empresas 
de radiodifusão alemãs NDR (Norddeuts-
cher Rundfunk) e ZDF (Zweites Deutsches 
Fernsehen) considerou a compatibilidade 
entre sistemas de TV digital e sistemas LTE 
(Long Term Evolution), em co-canal ou em 
canais adjacentes. Um relatório conjunto 
elaborado por vários fabricantes apresen-
tou resultados de testes de interferências 
em co-canal ou em canais adjacentes para 
várias marcas e modelos de receptores de 
TV digital, avaliando tanto as relações de 
proteção necessárias, quanto os limiares de 
saturação dos equipamentos.

Grupo Relator de 
Radiocomunicações 6
Os assuntos abordados nas reuniões de abril 
dos Grupos de Trabalho 6A e 6B do UIT-R, 
entre outros, serão discutidos na próxima 
reunião do Grupo Relator de Radiocomunica-
ções 6, em 19 de maio, na sede da Anatel em 
Brasília. A participação nesse Grupo Relator é 
aberta a profissionais, empresas e instituições 
com interesses na area de radiodifusão. Para 
maiores informações, escreva para grr6@
anatel.gov.br.

*Fabrício é líder do GRR 6 – Radiodifusão – CBC2 
e Especialista em Regulação (Anatel) - email:  
fcaoliveira@anatel.gov.br, (61)2312-1656

CBC

nORMA TéCnICA – TV DIGITAl
*Francisco Sergio Husni Ribeiro

 A
lb

er
to

 P
ad

ua
n

O Ministério das Comunicações 
aprovou a Norma n° 01/2010 – 
Norma Técnica para Execução 

dos Serviços de Radiodifusão de Sons 
e Imagens (TVD) e de Retransmissão de 
Televisão (RTVD), utilizando tecnologia 
digital, através da Portaria n° 276 de 29 
de março de 2010, publicada na seção 
1 do Diário Oficial da União (DOU) de 
5 de abril de 2010, pagina 97 e suas 

respectivas retificações nos DOU de 
28.04.2010, pagina 217 e 30.04.2010, 
pagina 132.

Esta Norma disciplina os aspectos téc-
nicos dos Serviços de TVD e RTVD, es-
tabelecendo os critérios de instalação, 
licenciamento, operação das estações, 
características dos sinais e padrões de 
emissão do sinal, visando assegurar a 

qualidade do sinal transmitido, prevenir 
interferências prejudiciais e auxiliar na 
apresentação de documentação ao Mi-
nistério das Comunicações para a análi-
se do projeto de instalação.

O texto completo da Norma n° 01/2010, 
pode ser obtido no site do Ministério das 
Comunicações www.mc.gov.br/tv-digital 
; Portaria n° 276 de 29/03/2010.
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Item 12 - Disposições Finais e Transitórias

12.1 “As entidades executantes do 
Serviço de Radiodifusão de Sons 
e Imagens analógicas que pre-
tenderem continuar com execu-
ção do serviço a partir de 1º de 
julho de 2016, usando a tecno-
logia digital, que até a data de 
publicação da presente Norma 
não manifestaram a sua preten-
são ao MC, terão prazo até 31 de 
dezembro de 2011 para fazê-lo.

12.1.1. A não manifestação das conces-
sionárias, no prazo estabelecido 
no subitem 12.1, caracterizará a 
desistência dessas entidades em 
executar o serviço fazendo uso 
da tecnologia digital, autorizan-
do o MC a adotar as providências 
necessárias à extinção da outor-
ga.

12.2 As concessionárias, permissio-
nárias e autorizadas, cujas esta-
ções não estejam instaladas na 
data da publicação desta Norma, 
poderão fazê-lo utilizando tecno-
logia digital, devendo, para tan-
to, requerer ao MC a consigna-
ção do canal correspondente.

12.2.1. Não havendo interesse na ins-
talação das estações com tec-
nologia digital, as entidades 
referidas no subitem 12.2 po-
derão instalá-las com tecnologia 
analógica, observando o prazo 
até 30 de junho de 2013 para 
a manifestação, junto ao MC, do 
interesse pela transmissão em 
tecnologia digital, sob pena de 
adoção das providências de que 
trata o subitem 12.1.1.

12.3 As entidades executantes do 
Serviço de Retransmissão de 
Televisão analógica, em caráter 
primário, que pretenderem conti-
nuar com a execução do serviço 
a partir de 1º de julho de 2016, 
usando a tecnologia digital, te-
rão prazo até 31 de dezembro 

de 2012, para manifestarem sua 
pretensão ao MC.

12.3.1 A não submissão de manifesta-
ção, no prazo indicado no subi-
tem 12.3 será considerada pelo 
MC como desinteresse pela con-
tinuidade da prestação do Servi-
ço de Retransmissão de Televi-
são, com utilização de tecnologia 
analógica, podendo as estações, 
nesta situação, permanecer em 
funcionamento somente até 1º 
de julho de 2016.

12.4 No caso de não haver canal dis-
ponível no Plano de Designação 
de Canais de Retransmissão de 
Televisão Digital, a entidade que, 
na data de publicação desta Nor-
ma, detenha autorização ou per-
missão para executar o Serviço 
de Retransmissão de Televisão 
em caráter secundário deverá 
apresentar ao MC, até 31 de 
dezembro de 2012, projeto de 
viabilidade técnica para inclusão 
de canal digital, a ser a ela con-
signado, observado o disposto 
no art. 10 da Portaria nº 652, de 
2006.

12.4.1. Havendo sido apresentada e 
aprovada a solicitação de que 
trata o subitem 12.4, a entidade 
que detém permissão ou auto-
rização para executar o serviço 
em caráter secundário terá seu 
ato de outorga alterado para o 
serviço em caráter primário, com 
utilização de tecnologia digital, 
mantido o mesmo contorno de 
serviço da estação retransmis-
sora secundária com tecnologia 
analógica.

12.5 As entidades executantes do 
Serviço de Radiodifusão de Sons 
e Imagens e de Retransmissão 
de Televisão, com a utilização 
de tecnologia digital, deverão, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) 

meses contados a partir de 1º 
de julho de 2016, assegurar a 
cobertura do sinal transmitido 
na área de outorga objetivando 
atender a comunidade servida 
anteriormente pelo sistema ana-
lógico.

12.6 A entidade que obtiver consignação 
para utilização do canal digital, no 
âmbito do SBTVD-T, sob forma de 
pareamento com o seu canal ana-
lógico, seja para o Serviço de Ra-
diodifusão de Sons e Imagens ou 
para o Serviço de Retransmissão 
de Televisão, deverá transmitir a 
mesma programação veiculada 
no canal analógico, simultanea-
mente, no respectivo canal digi-
tal, conforme o disposto no § 1º 
do art. 10 do Decreto nº 5.820, 
de 29 de junho de 2006, publi-
cado no Diário Oficial da União do 
dia 30 subseqüente.

12.6.1 Na simultaneidade da progra-
mação será tolerado somente o 
atraso temporal inerente ao sis-
tema, quando da transformação 
das tecnologias. 

12.7. As entidades executantes de ser-
viço de radiodifusão de sons e 
imagens e de serviço de retrans-
missão de televisão, ao requisi-
tarem a consignação de canal de 
radiofreqüência para transmissão 
digital, deverão instruir o requeri-
mento com a documentação pre-
vista no art. 3º da Portaria MC nº 
652, de 2006.

12.8 Os documentos padronizados de que 
trata esta Norma estarão à dispo-
sição dos interessados na sede do 
MC ou em sua página na Internet:  
http://www.mc.gov.br/, na guia 
Radiodifusão/Formulários”. 

*Francisco Sergio husni Ribeiro é membro do 
comitê da diretoria editorial da Revista da SET 
e engenheiro de projetos da TV Cultura de São 
Paulo – email: projetos@tvcultura.com.br

A seguir reproduzimos o item 12 – Das Dis-
posições Finais e Transitórias, que prorroga, 
acrescenta novos procedimentos e prazos aos 

anteriormente estabelecidos pela Portaria n° 
652/2006 – “Estabelece critérios, procedi-
mentos e prazos para a consignação de ra-

diofreqüência destinada à transmissão digital 
para a obtenção do canal digital pelas entida-
des executantes dos serviços de TV ou RTV”.



O SET Regional é um Ciclo de Eventos pro-
movido pela Sociedade de Engenharia de 
Televisão com o objetivo de apresentar as 
principais inovações tecnológicas para o seg-
mento de radiodifusão. O seminário é reali-
zado anualmente nas cinco regiões do país 
- nas cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre, 
Recife, Manaus e Brasília.

Considerado um dos mais importantes eventos 
do setor, pela qualificação de público (são mais 
de 150 profissionais qualificados e formado-
res de opinião por Regional) e pelo alto nível e 
importância de temas abordados, o encontro 
também possibilita a geração de negócios.

Em março ocorreu o SET Regional Sudeste, em 
Belo Horizonte (MG), passaram por lá quase 
cem profissionais que buscavam renovar seus 
conhecimentos. Entre painéis, tutoriais e pales-
tras, foram vinte apresentações que abordaram 
a convergência de mídias digitais, visando a in-
tegração de negócios. Inúmeros temas foram 
debatidos: radiodifusão digital, tecnologia HDV, 
vídeo sobre IP, sistemas de áudio digital. For-
matos tapeless,  tecnologias de transmissão de 
TV, Interatividade, dentre outros.

Há quase dois anos na função de diretor regional 
da SET Sudeste, Geraldo Cardoso de Melo foi 
o responsável pela organização do evento. Em 
sua opinião, a edição deste ano foi muito boa. 
“Tivemos duas palestras que eu destacaria que 
trataram de áudio, não é muito comum em te-
levisão tratar de áudio, e elas despertaram um 
interesse muito grande dos participantes”. 

Para ele, o encontro é importante porque mui-
tos profissionais não têm a oportunidade de 
participar do evento nacional. “A promoção 
dos regionais viabiliza a participação das pes-
soas na localidade”. 

O seminário promovido pela SET é onde a ra-
diodifusão mineira tem buscado a atualização 
de seus conhecimentos, especialmente no que 

 D
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diz respeito à digitalização. Não existe uma 
escola de formação para esse segmento, os 
profissionais têm de ser treinados pelas emis-
soras. A SET atua suprindo essa lacuna e aju-
dando as emissoras nessa missão. A entidade 
tem um contato muito próximo com as escolas 
e com a cadeia produtiva e é uma fonte muito 
grande para a área de engenharia de televisão.

Marco Polo é engenheiro autônomo e partici-
pou de todas as edições do SET Sudeste. Ele 
diz que este é um “evento inteligente”.  “Isto 
porque sua programação é rápida e focada 
nas necessidades do momento, os assuntos 
abordados nesta última edição foram comple-
tos dentro do que se propuseram, com abor-
dagem bastante didática”, elogia. E emenda. 
“Dos temas, gostei mais das palestras que se 
referem à digitalização e estúdio”.

O engenheiro observa que há pouca freqüên-
cia nesse tipo de evento e atribui isto a “falta 
de divulgação e acesso à informação dos pro-
fissionais do setor”. E reforça sua aprovação 
à qualidade do seminário da SET. “Participo 
dos eventos da SET para atualizar os conheci-
mentos, e acredito que quem comparece uma 
vez, não perde a edição seguinte.”

Gustavo de Oliveira, engenheiro eletrôni-
co, que trabalha em Betim na produção de 
equipamentos eletrônicos e participou do SET 
Sudeste pela segunda vez, concorda com 
os depoimentos de Marco Polo e acrescen-
ta: “achei muito interessante principalmente 
pela questão dos mini-cursos, que atende-
ram muito bem às minhas expectativas”. 
Oliveira diz que gostou bastante do conteúdo 
apresentado pelo Inatel “eles têm uma visão 
ampla sobre o sistema de TV digital e seu 
funcionamento”. Ele também elogia o curso 
sobre middleware, em que foram abordadas 
as funcionalidades do Ginga NCL e do JAVA.

 A SET promoveu mudanças na grade dos 
cursos e o engenheiro aprovou. “Eu vi que 
esse ano teve um número maior de palestras 
com foco na transmissão de conhecimento”. 
Ele sugere que no próximo ano a SET man-
tenha a mesma quantidade de palestras ou 
aumente, afinal, quanto mais, melhor.

Para obter mais informações sobre os even-
tos regionais da SET, entre no site da entida-
de. www.set.com.br 

*Adriana Ferreira é editora da Revista da SET – 
email: adriana@embrasec.com.br 

Set Sudeste leva palestras de alto nível aos profissionais mineiros
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REVISTA DA SET
A SET – SOCIEDADE BRASIlEIRA DE EnGEnhARIA DE TElEVISãO, é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem por finalidade a difusão, a expansão e o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relativos à engenharia de televisão e telecomunicações. Para isso, promove seminários, congressos, cursos, 
teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias.
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