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A edição 118, nossa ultima edição de 
2010, traz para o leitor uma repor-
tagem especial realizada pela nossa 

equipe de jornalismo com os diretores da 
SET, Nelson Faria – conteúdo, Antonio João 
Filho – novas mídias, José Marcos – indus-
trial, David Brito - interatividade , Olimpio 
Franco – vice presidente, que fazem uma 
analise de 2010 e nos contam suas pers-
pectivas para 2011, apontando também 
para os próximos grandes eventos que se-
rão sediados no Brasil , Copa do mundo de 
futebol em 2014 e Olimpíadas em 2016. A 
reportagem traz também as ações do gover-
no no setor.

Na sequencia apresentamos um artigo es-
crito por pesquisadores da universidade 
de federal do Mato Grosso, que mostra os 
cuidados com a rede de energia elétrica em 
busca de qualidade e confiabilidade para as 
estações de FM, indicando critérios de ana-
lise de distorções, medidas corretivas que 
garantam o bom funcionamento dos equi-
pamentos e evitem riscos para os usuários.

Com a convergência sempre em pauta nos 
nossos debates, apresentemos o artigo “TI 
X TV quem ganha?” Especialmente escrito 
pelo nosso colega Marcelo Hideichi Ka-
vamoto, que nos aponta como esta fusão 
“informática eletrônica” acontece continua-
mente com muitas vantagens e incrementos 
de tecnologia no meio broadcasting.

Loudness é um assunto que vem sendo 
tratado com muito cuidado por todos as 
entidades nacionais e internacionais. O Luiz 
Fausto Brito e o Alexandre Sano nos mos-
tram em seu artigo os problemas causados 
pela variação de áudio nos diversos progra-
mas e diversas emissoras, as padronizações 
internacionais e trabalho desenvolvido pelo 
grupo de estudo da SET.

O caderno especial “Produção de Ponta a Pon-
ta” publica a parte 2 do tema  

“Produção e Pós Pro-
dução Áudio”, es-

crito pelo Alexan-
dre Dias Gomes 
Tauhata e pelo 
Antonio Celso 
Mazzarelli, que 

descreve sobre o sistema de comunicação, a 
normalização, o projeto executivo, monitoração 
e sincronismo.

O diretor de rádio da SET, Ronald Barbosa, 
em seu artigo sobre Radio Digital, apresenta 
o tema “O Serviço, a navegação e a auden-
cia”, falando da integração entre o usuário 
e o radio, a TV a internet e mostra diversos 
modelos de existentes e em uso de radio.

A entrevistada desta edição é a presidente 
da SET, Liliana Nakonechnyj, que nos fala 
das metas alcançadas no primeiro biênio de 
sua gestão e aponta os novos desafios para 
os próximos anos como a criação da dire-
toria internacional, para promover eficiente 
integração com os profissionais de outros 
países e estabelecer parcerias com entida-
des internacionais para colaboração técnica 
e disseminação de conhecimento .

Na seeção CBC, o Roberto Mitsuake Hi-
rayama, da Anatel, conta os resultados das 
reuniões da UIT nos setores de normalização 
( UIT-T) e de radiocomunicações (UIT-R), o 
middleware do Sistema Brasileira de Televi-
são Digital (SBTVD), o Ginga - (Ginga-J e 
Ginga-NCL) - que passaram a constar de 
normas internacionais da UIT.

A jornalista Madrilena Feitosa, preparou uma 
cobertura especial sobre interatividade apre-
sentado no congresso da SET2010 e na ex-
posição de equipamentos Broadcast&Cable, 
mostrando as aplicações frente ao perfil do 
consumidor.

Finalizando esta edição, temos o Inside 
SET, que trás um resumo da primeira reu-
nião da diretoria da SET eleita para o biênio 
2010/2012, suas metas e desafios e os dois 
últimos eventos regionais da SET em 2010, 
o SET Centro Oeste, relatado pelo diretor da 
SET Emerson Weirich e o SET Norte, rela-
tado pelo Thiago Leite, através de uma en-
trevista exclusiva com o o diretor SET Norte 
Nivelle Daou.

Como preparação para NAB 2011, apre-
sentamos a o pacote de viagem que a SET 
integra, confira!

Boa Leitura
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Por Gilmara Gelinski

De acordo com o relatório de Estabilidade Fi-
nanceira, do Banco Central do Brasil (BCB), 
o crescimento da economia brasileira, reto-

mado a partir do segundo trimestre de 2009, ad-
quiriu maior vigor no segundo semestre de 2010, 
gerando sucessivos aumentos nas previsões de 
crescimento para este ano. No primeiro trimestre 
de 2010, o PIB cresceu 2,7%. Mesmo após a reti-
rada dos incentivos fiscais adotados em 2009, em 
junho de 2010 as previsões do relatório trimestral 
de inflação do BCB referentes ao crescimento do 
PIB para 2010 foram revistas de 5,8% para 7,2%. 

Este cenário da economia nacional trouxe bons 
resultados para o setor de telecomunicação. Os 
números apresentados pelo diretor de Conteúdo 
da SET e diretor de Engenharia de Produção, da 
Globo, Nelson Faria Junior, mostram que o ano 
de 2010 foi plenamente favorável ao mercado 
de radiodifusão e indústria, tanto em relação ao 
investimento das emissoras, quanto ao mercado 
consumidor, devido ao crescimento do poder 
aquisitivo da classe C, e, principalmente, ao fator 
Copa do Mundo de Futebol. “A TV aberta cres-
ceu mais do que o mercado de mídia como um 
todo. Somados, TV aberta, jornais, revistas, TV 
paga, cinema, internet, rádio, mídia exterior, lis-
tas e revistas tiveram uma alta de 30% sobre o 
primeiro semestre de 2009. Com o crescimento 
superior as demais mídias, a TV aberta atingiu 
um patamar inédito de concentração de verbas 
publicitárias. Sua participação no mercado de 
mídia atingiu 63,9%. Isto é, de cada R$ 100 
gastos em anúncios no Brasil, R$ 63,90 foram 
para a televisão aberta”, explica Nelson. 

O diretor de Novas Mídias da SET e diretor executi-
vo da Embratel, Antonio João Filho, compartilha da 
mesma opinião e com base em sua área afirma 
que 2010 foi o ano em que o mercado de TV por 
Assinatura mais cresceu, principalmente, com a 
entrada de novas empresas como a Embratel e Oi. 
Tendo em vista a economia mundial após uma cri-
se econômica, o país ainda tem um saldo positivo. 
Pelo crescimento do setor em 2010, o Brasil é o 
país com a melhor performance neste campo. Uma 
pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) revela que o número de 

assinaturas é maior que o da população brasileira 
– 190,7 milhões - porque muitas pessoas com-
pram mais de um serviço. Outro dado importante 
é que segundo a Anatel, em setembro de 2010, 
os serviços prestados via satélite (DTH) cresceram 
4,1% ante uma evolução de 4,3% no mês anterior. 
O número de assinantes que recebem os serviços 
via TV a Cabo (TVC) cresceu 1,5% em setembro. 

E para impulsionar ainda mais o setor, novas 
ações estão sendo defendidas. No site da As-
sociação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (ABERT), através de sua assessoria de 
comunicação, foi publicado que Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Se-
nado realizou este ano uma audiência pública 
para debater o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
116/10, que cria novas regras para o setor de 
TV por assinatura. Substitutivo ao PL 29/2007, o 
projeto regulamenta a produção, programação e 
distribuição de conteúdos audiovisuais. 

Na proposta, os radiodifusores defendem a ga-
rantia da veiculação da programação local das 
emissoras de televisão aberta pelas operadoras de 
TV paga. De acordo com o diretor-geral da ABERT, 
Luís Roberto Antonik, “o sinal das geradoras locais 
de TV deve ser carregado pelas operadoras de TV 
paga, preservando a sua área de cobertura. Dessa 
forma, respeita-se o modelo federativo da radiodi-
fusão brasileira, que cobre o país inteiro, levando 
conteúdo nacional, de forma aberta e gratuita a 
milhões de pessoas”.

Outro ponto defendido é as regras claras para a 
desagregação de redes, que tem como princípio 
o compartilhamento da infraestrutura das teleco-
municações por outros serviços, permitindo que 
radiodifusores interessados em prestar também o 
serviço de televisão a cabo tenham condições si-
métricas de competir com as grandes prestadoras 
de serviços de telecomunicações. O projeto prevê 
ainda a exploração do serviço de TV a cabo pelas 
companhias telefônicas, a produção de conteúdo 
como atividade reservada apenas a empresas 
brasileiras e a possibilidade de as emissoras de TV 
aberta cobrarem das operadoras de acesso condi-
cionado o uso de seu sinal digital.

O crescimento da TV paga foi o que mais se 
destacou este ano e deverá ter um crescimento 
de no mínino 30% na sua base de assinantes 
em relação a 2009. Há uma demanda grande e 
crescente, tanto por serviço de TV paga quanto 
por televisores mais sofisticados. O evento Copa 
do Mundo de Futebol foi o grande motivador 
para que houvesse um expressivo crescimento 
da venda dos televisores, assim como a disse-
minação da TV paga de alta definição. Já são 
mais de 750 mil usuários desta tecnologia no 
Brasil. Também no campo das novas mídias, co-
meçou a ser comercializado o produto televisor 
conectado, que dá uma nova utilidade a este ter-
minal que hoje exibe a TV aberta, TV paga, DVD, 
Blu-ray e Vídeogames. 

Segundo o vice-presidente da SET e diretor da 
Olympic Engenharia em Sistemas de Áudio e 
Vídeo, Olímpio José Franco, o ano de 2010 foi 
muito importante para radiodifusão brasileira 
porque o mercado está efervescente. “Há muitos 
investimentos nas emissoras que estão implan-
tando novos sistemas em HDTV para produções 
e transmissões visando a transição tecnológica. 
As produtoras também estão investindo em novos 
sistemas para igualar tecnologicamente suas pro-
duções com os novos requisitos das emissoras. A 
constante busca por novidades e novas tecnolo-
gias agitam o mercado. Exige-se constantes atua-
lizações de profissionais e dos demais componen-
tes da cadeia do negócio broadcasting”.

Ações de mercado
Aproveitando a Copa do Mundo de Futebol da Áfri-
ca do Sul, este ano foram feitas muitas ações de 
mercado. Entre elas estão a geração dos sinais em 
HDTV e os experimentos em 3D durante o evento. 
A indústria de produtos de consumo vendeu mui-
tas TVs de telas planas e dispositivos portáteis com 
capacidades de receber sinal de TV digital. Com o 
sucesso dessas ações bem sucedidas, espera-se 
o mesmo para os próximos futuros eventos que 
serão gerados em HDTV, como Fórmula 1, Olimpí-
adas em Londres e, no Brasil, Jogos Panamerica-
nos e Copa do Mundo de Futebol.

DIRETORES DA SET COMEMORAM OS 
AVANÇOS DE 2010 E AGUARDAM 2011 COM 
BOAS PERSPECTIVAS TECNOLÓGICAS



6

MERCADO

Na opinião do diretor Industrial da SET e diretor ge-
ral da Tecsys, José Marcos Freire Martins, “o mer-
cado está muito bem encaminhado. As indústrias 
nacionais estão suprindo as tecnologias de produ-
to. Estamos trabalhando para reduzir os custos de 
equipamentos para a interiorização e investir na 
nacionalização dos mesmos. E o reconhecimen-
to deste trabalho veio com a Premiação da SET. 
Duas empresas nacionais, que concorriam com 
multinacionais, ganharam o prêmio. A indústria 
brasileira está muito bem capacitada para aten-
der a demanda com produtos de qualidade. É um 
trabalho muito importante que envolve todo o setor 
em ações conjuntas. Para a expansão do sistema 
digital, por exemplo, existe o incentivo das grandes 
emissoras que possibilita a indústria nacional criar 
soluções com financiamento, suporte de enge-
nharia de aplicação na venda e no pós venda para 
as afilhadas com menor poder aquisitivo”.

Também atuante na diretoria do Fórum Nacional 
de TV Digital, José Marcos destaca uma crescente 
demanda pelos televisores com set-top box em-
butido. “Empresas como a Samsung, LG, Sony e 
Philips já dispõe deste equipamento. Nós estamos 
um passo à frente, oferecendo a solução comple-
ta. E no tocante a interatividade, nós da indústria de 
equipamentos já temos um equipamento nacional 
que insere a interatividade criada pela emissora. E 
existe emissora que já está transmitindo a interati-
vidade em caráter experimental. Eu tenho certeza 
que a nossa transição do sistema analógico para 
o digital será mais rápida do que imaginamos e do 
que foi em outros países”. 

Nelson destaca a expansão da venda dos televi-
sores a LED  como uma das ações de mercado 
que mais se firmaram em 2010. “Esta tecnologia 
foi um dos fatores que elevou a qualidade e o nível 
de serviço aos telespectadores. Aliados à superior 
qualidade de imagem, alguns modelos em LED 
já trazem os recursos da sétima geração de te-
levisores. Além das conexões USB 2.0, entradas 
HDMI, imagem full HD, som surround, decodifica-
dor para TV digital integrado e todos os apetrechos 
usuais, a geração 7 vem com o chamado media 
2.0. Conhecido ainda como centro de mídia, este 
dispositivo sincroniza todo o conteúdo multimídia 
do computador via wireless, reproduz filmes di-
reto da internet em alta definição e ainda possui 
navegadores em flash. Imagine algo que junta o 
Windows Media Center e uma série de aplicativos 
do computador na televisão?”

No tocante a venda dos receptores do sistema 
digital é certo que a transmissão digital da Copa 
da África do Sul foi especialmente proveitosa para 
os fabricantes brasileiros  de aparelhos de TV. “A 
Eletros, entidade que representa a indústria de 
eletroeletrônicos, estima que em 2010 foram 
vendidos 12 milhões de aparelhos. É um número 

ousado, que significa aumento de 30% em rela-
ção a 2009. Dois fatores contribuíram para este 
aumento. O primeiro é a relação que o brasileiro 
tem com o futebol. O segundo é que, apesar da 
crise lá fora, a economia aqui dentro está aqueci-
da, o emprego melhorou, o crédito ficou mais fácil 
e o comércio está oferecendo melhores condições 
de financiamento”, explica Nelson.

Considerando as opiniões acima, podemos afir-
mar que a relação entre os setores da radiodifu-
são, indústria e consumidor de TV digital está bem 
ajustada, pois existe uma demanda e ela está sen-
do atendida. Porém, para Olímpio, cabe a radiodi-
fusão prover mais conteúdos programáticos que 
despertem a atenção dos consumidores. A TV por 
assinatura é um exemplo que deve ser seguido. 
Ela não possuía qualquer programação em HDTV 
antes do lançamento da TV digital, mas agora, 
após o arranque da TV digital terrestre, as opera-
doras de serviços de TV por assinatura terrestres 
e via satélite já possuem mais de 30 canais em 
HDTV em seus line-ups. Hoje, o nosso país possui 
um dos maiores mercados de produtos de consu-
mo do mundo. Novos fabricantes estão vindo para 
o Brasil e a TV digital faz parte deste mercado”.

Olímpio lembra ainda que, “a indústria fez inves-
timentos em P&D para atender aos requisitos do 
padrão de TV digital ISDB-T

B
 incluindo-se siste-

mas de front-end  e back–end, desde sistemas 
de RF, de decodificações  de sinais de áudio e 
vídeo, de instruções enviadas pelo transmissor 
e de preparação para operar com o middleware 
Ginga. No tocante aos aparelhos de televisores 
e set-top box  assim com em todo o mundo, no 
Brasil não foi diferente, o set-top box  não des-
pertou muito interesse do público. O que atrai 
mesmo o consumidor é a TV integrada sem 
complicações e com mais conexões para o usu-
ário fazer e operar. O STB poderá ter importância 
mais na época do switch off”.

Do ponto de visto do diretor de Conteúdo  
da SET, considerando a 
sociedade contemporâ-
nea é possível observar 
a força que o meio de 
comunicação “televisão” 
possui no que tange a 
disseminação de infor-
mações, entretenimento 
e de comportamentos. 
“Vivemos a era da con-
vergência midiática, que 
vem demonstrando o 
poder da intersecção 
entre as velhas e novas 
mídias”. A demanda está 
sendo atendida pela in-
dústria que tem lançado 

televisores com muito mais do que imagem de 
alta definição. Os aparelhos tem conexão com 
à internet, reproduzem arquivos em pen drives, 
tem entrada para fones sem fio e Videogames 
de altíssima resolução e ainda servem de mo-
nitor de notebooks e PCs. Há muitas opções e 
a variação de preços é grande – proporcional 
aos recursos que cada modelo oferece.

A importância do rádio
Com relação ao Rádio digital, Olímpio defende a 
importância, a credibilidade e prestação de servi-
ço que ele oferece à população, porém existe a 
necessidade de se definir a norma a ser adotada. 
“O setor de rádio vem sofrendo com isto, pois a 
tecnologia atual em Amplitude Modulada (AM) 
para Ondas Médias e Curtas são muito deficien-
tes em qualidade e sofrem muitas interferências, 
comparadas com a Freqüência Modulada (FM). 
O rádio digital depende do governo decidir qual 
padrão será adotado”. 

“O mercado radiofônico brasileiro bate a casa 
das nove mil rádios devidamente cadastradas, 
isso sem contar àquelas que operam na ilegali-
dade. Por baixo, há aí público estimado em mais 
de 140 milhões de brasileiros que escutam rádio 
rotineiramente. Em 2009 uma agência de publi-
cidade, a PROPEG, realizou uma pesquisa que 
mostrou que 73% dos brasileiros afirmaram que 
o rádio é a mídia com o maior índice de satisfa-
ção. Alem disso, outros índices mostram como a 
penetração do rádio na sociedade brasileira vem 
se diversificando e se intensificando. O núme-
ro de ouvintes aumentou em 44% nos últimos 
05 anos reforçando a credibilidade desta mí-
dia. Como esses valores demonstram um nível 
respeitável dentro da sociedade, a questão que 
paira no ar é devido ao atraso enorme quanto a 
definição do padrão digital que será escolhido 
para as transmissões no país”, observa Nelson.

Se considerarmos o universo do rádio, o investimento de mídia é pequeno se compa-
rado ao da televisão..
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Se considerarmos que a grande maioria das 
rádios, num universo com mais de 9 mil, é 
pobre ou deficitária, teremos aí apenas umas 
3 mil com possíveis recursos para investir en-
tre US$ 50 mil a US$ 200 mil na digitalização, 
estimando-se um valor de US$ 300 milhões 
nos novos equipamentos. O investimento é 
alto, mas a nova tecnologia permitirá que a 
rádio AM fique parecida com a FM, preservan-
do o longo alcance, e a rádio FM terá um som 
igual ao de um CD. No sistema digital, o rádio 
também passa a ter algumas funções de texto, 
como informar no painel do aparelho o título da 
música e o nome do cantor e do compositor. As 
emissoras também passarão a oferecer outros 
serviços de texto, como informações de trân-
sito, localização, previsão de tempo e resumo 
das notícias do dia. Esses serviços agregados 
também poderão ser fontes de novas receitas 
para as emissoras, com a venda de anúncios.

Na análise feita pelo diretor de Conteúdo da 
SET, o mercado do rádio é importante pela 
dimensão que ele tem no Brasil, presente em 
quase 90% dos domicílios do país. O principal 
ganho com a digitalização será a melhoria na 
qualidade do som e da recepção, com o fim 
dos chiados. A estimativa mais recente, feita 
em setembro pelo Ministério das Comuni-
cações, era de que o anúncio da decisão do 
padrão da Rádio digital seria feito pelo gover-
no até dezembro, mas não há perspectivas de 
quando a escolha será feita. As emissoras de 
Rádio tinham optado pelo padrão dos Estados 
Unidos sob o argumento que dá para man-
ter na mesma frequência tanto o sinal digital 
quanto o analógico, sem precisar de um novo 
canal, como ocorre no caso da TV. O governo, 
porém, foi pressionado a pensar melhor sobre 
a questão, em virtude dos problemas detecta-
dos no padrão americano, como interferências 
entre sinais digitais e analógicos e redução no 
raio de alcance das emissoras.

Com relação à indústria, de olho na possibili-
dade de troca dos 200 milhões de receptores 
em funcionamento no país ela está esperan-
do o “sinal verde” para começar suas ações, 
que provavelmente reaquecerão o mercado. 
Entre estes aparelhos de troca, estão desde 
o radinho de pilha até os equipamentos mais 
sofisticados, como os que vêm incorporados 
a aparelhos de home theater, por exemplo. 
Um importante mercado para a expansão do 
rádio digital é a indústria automobilística, uma 
vez que os novos veículos já sairiam da fábrica 
com o aparelho digital. O prazo previsto pela in-
dústria é de cerca de um ano entre a definição 
das especificações até a colocação do produto 
na prateleira.

Tecnologia 3D
A tecnologia 3D foi um dos destaques da NAB 
2010 e também do Congresso SET. No cinema 
as produções se preocupam cada vez mais em 
gerar filmes para o 3D. É possível encontrar no 
mercado brasileiro de varejo televisores com 
esta tecnologia, mas as primeiras produções 
chegam por meio de aparelhos reprodutores 
de Blu-ray e Videogames. “As emissoras de TV 
paga ainda estão estudando o modelo de negó-
cios. Não vemos nenhuma movimentação inten-
sa, apenas testes de tecnologia. Com relação à 
sua transmissão ela já virá na digital e dividirá 
espaço com a transmissão digital de alta defini-
ção.”, explica Antonio.

Para Olímpio, os radiodifusores veem a tecnolo-
gia 3D com muita cautela. “Exige muito inves-
timento e dá muito trabalho de produção. Nem 
tudo é adequado fazer em 3D. Existem dificul-
dades operacionais e ainda depende da reação 
de cada indivíduo. Algumas pessoas sentem en-
jôos e náuseas. Além de tudo os óculos geram  
dificuldades para sua utilização, principalmente, 
para quem já usa óculos e para crianças que 
podem causar distúrbios devido distância intra-
ocular e de também de elevada carga horária em 
frente às TVs. A indústria já lançou televisores em 
3D, porém as produções só existem no exterior. 
Ainda não existe uma norma mundial definida. 
Isto exige investimentos e talvez por isso não 
há perspectivas imediatas das emissoras pro-
duzirem em 3D. Apesar de sua transmissão ser 
digital, mesmo assim depende  de norma mais 
avançada que requeira mais banda do que a ca-
pacidade atual de transmissão digital. Do contrá-
rio a qualidade será prejudicada”. 

Há um grande potencial para o consumo do 
conteúdo 3D, mas Nelson acredita que os meios 
mais adequados para a transmissão são os ca-
nais por cabo ou satélite e pela internet. Algumas 
emissoras estão fazendo testes em programas 
esportivos e eventos e aprendendo os melhores 
procedimentos para a captação e finalização de 
conteúdos 3D. Para se atingir um alto nível das 
melhores práticas ainda é necessário investir no 
desenvolvimento dos profissionais e no conheci-
mento do alinhamento dos sistemas. Inicialmente 
os Videogames e players Blu-ray 3D deverão ser 
os demandadores desta tecnologia. A TV digital 
terrestre permite esta tecnologia, mas ao custo 
de reduzir a qualidade da transmissão de alta 
definição. Já na transmissão analógica é possível 
utilizar a transmissão anaglífica com óculos colo-
ridos, mas o resultado é de baixa qualidade e cria 
desconforto após algum tempo. 

Para atender melhor o consumidor, as emis-
soras deverão continuar a estudar a operação 

em 3D, observar o que acontece no restante 
das mídias, como cinema, games, e outros, 
entender melhor este mercado e investir nesta 
tecnologia para transmissão a cabo, satélite ou 
internet. Pois os programas em três dimen-
sões implicam em uma nova forma de filmar 
o esporte, os documentários e os eventos, e, 
sobretudo em um custo adicional de 30% a 
50%. Para 2011 não há perspectiva de que as 
emissoras invistam em conteúdo próprio 3D, a 
não ser como teste e desenvolvimento no co-
nhecimento da tecnologia. 

A caminho da interatividade
Com relação a interatividade, na opinião de Olim-
pio, este tema deveria ter avançado mais. Hoje 
apenas algumas marcas e poucos modelos pos-
suem a capacidade de rodar o middleware brasi-
leiro Ginga. Por não ser ainda obrigatório que os 
fabricantes instalem o Ginga em seus sistemas 
isto tem retardado sua introdução, este cenário 
pode mudar se o Governo Brasileiro tornar man-
datório no ano que vem. A interatividade depende 
também das emissoras produzirem programas 
com capacidade interativa. Existem muitos proje-
tos já desenvolvidos pelas emissoras plenamen-
te capazes de atender aos requisitos técnicos e 
operacionais de um sistema interativo. 

Para Nelson, os televisores com o software Gin-
ga integrados estão sendo comercializados e 
algumas emissoras já oferecem interatividade 
em esporte e telenovelas. Com os inserts publi-
citários divulgando a interatividade haverá maior 
demanda por este serviço. Estamos no início de 
uma tecnologia que exigirá ainda muito desen-
volvimento. Mas a criatividade brasileira indica 
que, ainda que este serviço não seja sucesso em 
outros países, o brasileiro gosta de informações 
imediatas sobre o conteúdo dos produtos. Para a 
tecnologia de interatividade vingar é uma ques-
tão de tempo. 

Segundo o diretor de Interatividade da SET e 
diretor da Quality Software, David Britto, a inte-
ratividade foi efetivamente lançada ao público 
com a oferta de dezenas de modelos de TVs com 
conversor integrado e com uma implementação 
DTVi. Entre eles estão os aparelhos da LG, Philips 
e Sony com modelos à venda em lojas e pela 
Internet e as perspectivas para 2011 são boas. 
Mais uma vez a Copa do Mundo de Futebol foi 
palco para novos experimentos. Vários aplicativos 
foram colocados à disposição do telespectador e 
quem experimentou gostou. Novelas, reality sho-
ws e o campeonato brasileiro também tiveram 
aplicações transmitidas e espera-se muito mais 
para 2011.
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Parcerias que dão certo
O governo também é um grande aliado. As 
empresas ligadas ao setor tem financiamento 
do Finep, do BNDES, convênio com a Agên-
cia Brasileira de Promoção de Exportações 
e Investimentos (Apex -Brasil), em parceria 
com o Sindicato das Indústrias de Aparelhos 
Elétricos Eletrônicos e Similares do Vale da 
Eletrônica (Sindvel). “Em âmbito internacional 
nós estamos fazendo um trabalho em parce-
ria com a APEX. Com o auxilio deste órgão 
é possível participar de vários eventos em 
países como os Estados Unidos da Améri-
ca, Argentina, Chile, e outros. Tem o Projeto 
Comprador que nos permite trazer possíveis 
clientes para conhecer nossa indústria, nos-
sa estrutura, nossos equipamentos e nossas 
emissoras locais. Com o apoio do governo, 
nós estamos participando de todas as feiras 
com o pavilhão Indústria Nacional de Televi-
são. Este pavilhão abriga de 10 a 12 empre-
sas brasileiras”, explica José Marcos. 

Por ser um órgão que trabalha para promover 
as exportações de produtos e serviços brasilei-
ros, apoiar a internacionalização das empresas 
e atrair investimentos estrangeiros para o país, 
a Apex-Brasil acredita que o setor de eletroe-
letrônicos é fundamental para a economia do 
país. Por isso investe no setor. “No Projeto Ele-
troeletrônicos Brasil, desenvolvido em parceria 
com o Sindvel e com o apoio da Associação 
Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
(Abinee), o investimento total é de mais de R$ 
7.180.065,64. Desse total, a Apex-Brasil parti-
cipa com R$ 3 milhões aplicados em dois anos. 
A previsão é de que 90 empresas estejam par-
ticipando deste projeto até o final de 2011”, 
explica consultor técnico da Apex-Brasil. 

Para a Apex-Brasil diversos setores industriais 
fazem uso de equipamentos eletrônicos nos 
seus produtos e nas suas linhas de montagem 
e soluções. O Brasil participa hoje do mercado 
internacional de eletroeletrônicos com produtos 
de elevado índice de qualidade e inovação e vem 
conquistando posições importantes em diver-
sos países, especialmente na América Latina. 
Os equipamentos brasileiros são cada vez mais 
aceitos pelo mercado. Durante a NAB 2010, em 
Las Vegas, um consultor ligado ao projeto do 
Sindvel realizou uma pesquisa para saber qual é 
a imagem do Brasil neste setor. Na avaliação dos 
resultados deste questionário, ficou claro que os 
países latino-americanos estão buscando nos 
produtos brasileiros, uma alternativa aos equi-
pamentos e soluções produzidos nos Estados 
Unidos e na Europa, com o mesmo padrão de 
qualidade e funcionalidade. 

Na opinião da equipe técnica da Apex, “o siste-
ma de Televisão digital é um excelente exem-
plo da capacidade deste setor. Vários países da 
América Latina já fizeram a sua adesão ao pa-
drão brasileiro de TV digital. Outros, que já ha-
viam optado pelo padrão europeu e americano, 
estão revendo as suas decisões e consideran-
do a possibilidade de seguir o padrão brasileiro. 
Isto significa uma excelente oportunidade para 
as empresas brasileiras nesses mercados”. O 
Projeto Eletroeletrônicos Brasil tem participado 
ativamente das ações desenvolvidas em de 
2010. A intenção é que um número maior de 
empresas se junte ao projeto em de 2011.

O grande desafio colocado ao projeto é o de 
promover a imagem do Brasil como país pro-
dutor de tecnologia de ponta com o desenvol-
vimento de equipamentos com elevado grau de 
inovação. E o saldo das ações realizadas pela 
Apex-Brasil é positivo. Foram realizados diver-
sos meios de promoção em 2010 atendendo 
os segmentos de energia, telecomunicações, 
automação, segurança, radiodifusão, tecnolo-
gia da informação e eletromecânicos. No total, 
o Brasil participou de sete feiras técnicas, nos 
Estados Unidos, Chile, Colômbia, Argentina e 
México, de três Projetos Compradores asso-
ciados às principais feiras nacionais do setor 
e dois Projetos Vendedores na Colômbia e nos 
Estados Unidos. 

Em outubro de 2010, dentro do Projeto Eletroele-
trônicos Brasil, foi promovido o Projeto Vendedor, 
em Miami. Além disso, também foram abertos 
dois escritórios para as ações de prospecção dos 
mercados. Um no Centro de Negócios da Apex-
Brasil, em Miami, e outro na Cidade do México. 
Esses escritórios terão a finalidade de represen-
tar as empresas do setor na identificação de 
oportunidades nos mercados das Américas e de 
buscar informações que permitam maior pre-
cisão na elaboração de estudos de inteligência 
comercial e competitiva.

Tendo em visto a crescente participação do 
Brasil no mercado de eletroeletrônicos os 
representantes da Apex-Brasil esperam que 
novas empresas entrem no projeto e que as 
exportações do setor possam reverter a ten-
dência atual e diminuir a dependência do país 
na importação de insumos eletrônicos. “No ano 
de 2011, repetiremos as ações de 2010, bus-
cando a consolidação dos mercados trabalha-
dos e a ampliação na rede de representantes 
das empresas participantes. A ampliação no 
número de países que adotaram o padrão bra-
sileiro de TV digital também poderá orientar as 
ações do projeto para a colocação dos produ-
tos de radio difusão nestes mercados”.

Perspectivas otimistas
Em entrevista à revista Conjuntura Econômica, 
em junho deste ano, o diretor de Planejamento 
do BNDES, João Carlos Ferraz, disse que de 
acordo com o último levantamento do Ban-
co Central vislumbra-se  um crescimento da 
Formação Bruta de Capital Fixo a uma taxa 
mais de três vezes superior à do crescimento 
do PIB, no período de 2010 a 2013. “Hoje, as 
perspectivas de investimentos na indústria e 
infraestrutura já são melhores do que antes da 
crise — o total esperado de 2009 a 2012 é 
de R$ 859 bilhões, contra R$ 781 bilhões, em 
agosto de 2008”.

Os dados acima e a preparação dos eventos 
da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e 
Olimpíadas em 2016 só reforçam a razão de 
o setor estar bastante otimista para a próxima 
década. A radiodifusão vive da publicidade e 
como o mercado publicitário continuará cres-
cendo em 2011, pois a cada ponto percen-
tual do PIB a publicidade cresce 3 pontos e 
como a estimativa de crescimento do PIB é 
de 4,5%, o investimento em publicidade de-
verá aumentar em 12%, o que resultará 2011 
como mais um ano altamente promissor para 
os radiodifusores. “Os impactos econômicos 
também estarão devidamente refletidos no 
PIB brasileiro, que deverá apresentar cresci-
mento mínimo de 1%, envolvendo um movi-
mento de capital da ordem de 100 bilhões de 
reais ou mais. Até lá a Televisão digital estará 
disseminada no Brasil e estes eventos serão 
uma grande oportunidade para a utilização da 
tecnologia 3D”, resume Nelson.

Para Olimpio continuam boas e com possibili-
dades de crescimento, principalmente devido 
a Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas no 
Brasil. José Marcos: As previsões são bastan-
te otimistas para os próximos anos, pois já há 
pelo menos quatro anos o setor industrial de 
equipamento começou a trabalhar no desen-
volvimento de equipamentos para a TV digital, 
fazendo pesquisa, se interagindo do sistema, 
da implantação e agora da implementação. Até 
o ano passado os equipamentos eram importa-
dos e caros. A partir deste ano nós começamos 
a trabalhar com a interiorização do sistema e 
levar os sinais para regiões do interior. 

Os trabalhos para a expansão do sistema di-
gital vão além dos grandes centros. As con-
cessões de frequência para a transmissão 
em digital terrestre estão sendo liberadas 
fora dos grandes centros, e de acordo com 
Nelson, o sinal já está chegando em 24 ca-
pitais e 25 cidades do interior. Conforme dis-
posto na Portaria do Ministério das Comuni-



11



12

MERCADO

cações no. 652 de 10 de outubro de 2006, 
até 2013 as demais geradoras e retrans-
missoras deverão ser convertidas para TV 
digital. Como são mais de 500 emissoras e 
10.000 retransmissoras, há uma estimativa 
de que para digitalizar tudo isso demandará 
cerca de US$ 2 bilhões para as emissoras e 
mais US$ 7 bilhões para a substituição dos 
receptores analógicos.

No tocante à TV digital, o principal desafio 
é a redução do custo de produção e de dis-
tribuição do set-top box. Para o assessor 
especial da Casa Civil, André Barbosa, R$ 
237 é um valor muito alto para o consumo 

das classes D e E. 
Ele calcula que, só 
para essas duas 
classes sociais, 
exista um merca-
do de 15 milhões 
de famílias para 
adquirir o equipa-
mento. Segundo 
o Ministério das 
Comun icações , 
o objetivo é que 
o equipamento a 
preços mais aces-
síveis comece a 
ser vendido no 

mercado entre março e abril de 2011. 

Olímpio acredita que para o próximo ano, as 
perspectivas de mercado para a TV digital 
sejam a continuidade das implantações das 
estações de transmissões, incluindo-se a 
interiorização das transmissões para cidade 
médias e pequenas. “Existe um Plano Nacio-
nal de Canalizações que possui canalizações 
digitais para serem pareadas com os atuais 
em, praticamente, todas as cidades do país. 
Basta que cada emissora apresente seu pro-
jeto de implantação”. Para Nelson, “uma vez 
que para 2011 a estimativa para a expansão 
do Produto Interno Bruto (PIB), soma de todos 

Após dois anos e meio de trabalho, o Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) divulgou em outubro de 2010 os 
resultados da Pesquisa de Inovação Tec-
nológica (Pintec) realizada com apoio da 
Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP 
e do Ministério da Ciência e Tecnologia – 
MCT. Na PINTEC 2008 os resultados foram 
divulgados segundo a nova classificação 
nacional de atividades econômicas – CNAE 
2.0, tendo como universo de investigação 
as atividades das indústrias extrativas e de 
transformação, os serviços selecionados 
(edição, telecomunicações e informática) e 
o setor de pesquisa e desenvolvimento.

Pela primeira vez, na pesquisa considerou-
se a área de serviço e mostrou que o setor 
de telecomunicações foi um dos que mais 
investiu em inovação tecnológica. Essa é a 
quarta pesquisa de inovação realizada pelo 

IBGE que tem como objetivo fornecer infor-
mações para a construção de indicadores 
das atividades de inovação das empresas 
brasileiras. De acordo com representantes 
do IBGE, as informações da Pintec contri-
buem para ampliar o entendimento do pro-
cesso de inovação tecnológica nas empre-
sas brasileiras. 

Os dados da pesquisa mostram que, com 
a economia favorável e crescente, mais 
empresas investiram em inovações tec-
nológicas no país entre 2006 e 2008. O 
percentual de empresas inovadoras atingiu 
38,6%. O investimento total delas em ativi-
dades inovadoras alcançou R$ 54,1 bilhões 
em 2008, cerca de 2,85% do seu fatura-
mento. Pela primeira vez, O IBGE pesquisou 
os segmentos de informática, telecomuni-
cações e edição e constatou que 46,2% 
fizeram inovações tecnológicas. 

Na indústria, os setores que gastaram 
proporcionalmente mais com inovação 
são: fabricação de outros equipamentos 
de transporte (5,1% do faturamento), 
fabricação de produtos farmoquímicos 
e farmacêuticos (4,9%), impressão e 
reprodução de gravações (4,4%), fa-
bricação de automóveis, camionetas e 
utilitários, caminhões e ônibus (4,2%), 
fabricação de produtos diversos (4,1%), 
fabricação de equipamentos de comuni-
cação (3,8%), e fabricação de outros pro-
dutos eletrônicos e ópticos (3,6%). 

Dos dez setores que mais gastaram, 
três são da área de serviços: tratamen-
to de dados, hospedagem na internet e 
outras atividades relacionadas (6,5%), 
telecomunicações (4,6%), desenvolvi-
mento e licenciamento de programas 
de computador (3,8%). 

os bens e serviços produzidos no país, é de 
4,5%, o cenário é propício para a propagação 
da TV digital no Brasil”. 

“Para o próximo ano as empresas esperam que 
90% dos televisores saiam das fábricas já com o 
conversor. Além da maior produção dos aparelhos 
com conversores, as vendas de televisores se-
guirão com altas taxas de crescimento devido à 
queda dos preços dos produtos. Segundo dados 
do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Ter-
restre, desde o lançamento da TV digital, em de-
zembro de 2007, o valor dos receptores caiu cerca 
de 40%. Além disso, as empresas têm realizado 
ações nos pontos de venda para instruir a utili-
zação dos novos aparelhos e mostrar ao público 
as diferenças entre os sinais analógico e digital”, 
explica Nelson.

Para Antonio João Filho, no próximo ano haverá 
cada vez mais demanda pela TV digital, seja ela 
aberta ou paga. O que será diferente é a velocida-
de de adoção, pois dos setores de TV paga aquele 
que mais cresce é o satelital Direct To Home (DTH) 
e que por definição já é digital e oferece grande 
quantidade de canais de alta definição. A tecno-
logia 3D que está chegando ao mercado também 
é uma oportunidade de oferta de novos serviços 
aos clientes. Mas ainda é preciso definir o modelo 
de negócios e o padrão técnico a ser utilizado. Os 
receptores de TV paga de alta definição já estão 
preparados para distribuir este tipo de conteúdo”.

TELECOMUNICAÇãO SE DESTACA EM PESqUISA 

Gilmara é editora da Revista da SET. e-mail: gelinska@gmail.com

Perspectiva do Ministério das Comunicações para a conversão do sistema digital das re-
transmissoras. 
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Por Arnulfo Barroso de Vasconcellos, Roberto Apolônio, Alcides Teixeira da Silva, Thiago Vieira da Silva, Alexandre Vinícius Festa e Fernanda Leles Gomes

RESUMO- A constante evolução tecnológica no rádio desde a descoberta das primeiras experiências realizadas por Guglielmo Marconi, somada as contribuições das 
invenções de James Maxwell e Heinrich Herts, fez com que o rádio se tornasse um veículo de comunicação de massa. Com o sucesso do rádio e a evolução da eletrônica 
que teve início com as válvulas de transmissão e posteriormente com a descoberta do transistor, componente que viabilizou a mobilidade do rádio receptor, as estações 
transmissoras das emissoras de FM e de OM sofreram grandes transformações do ponto de vista de tamanho dos equipamentos e de consumo de energia elétrica. Isto 
proporcionou um crescente uso de cargas não lineares em todos os setores, principalmente nos sistemas de transmissão das emissoras. Este artigo apresenta medições 
em um barramento que alimenta cargas não lineares comuns em instalações de uma estação de transmissão de rádio FM e analisa as distorções harmônicas de corrente, 
assim como, se as distorções harmônicas individuais e totais de tensão estão de acordo com a Resolução 345/2008 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
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Introdução
A qualidade da energia elétrica é um dos 
temas mais abordados atualmente, fazendo 
parte do cotidiano da sociedade, e, em con-
sequência, começa-se a discutir a qualidade 
da energia entregue pelas empresas distribui-
doras aos consumidores. Ressalta-se, que até 

algum tempo atrás, a qualidade de energia 
elétrica tinha a ver, sobretudo, com a conti-
nuidade do fornecimento, visto que qualquer 
interrupção do serviço se constitui num trans-
torno de caráter relevante. Exigia-se também, 
que as tensões e frequência fossem mantidas 
dentro de determinados limites considerados 

aceitáveis. Durante dezenas de anos a gran-
de maioria dos receptores ligados às redes 
de energia elétrica era preponderantemente 
constituído de cargas lineares. Por essa ra-
zão, sendo as tensões da alimentação senoi-
dais, as correntes extraídas eram também 
senoidais e de mesma frequência, podendo 

OPERAÇãO DO SISTEMA DE TRANSMISSãO DE UMA 
RáDIO FM FRENTE à ENERGIA DE SUPRIMENTO
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apenas encontrar-se defasadas relativamen-
te à tensão. Atualmente a realidade é muito 
diferente, as cargas ligadas nos sistemas elé-
tricos evoluíram, proporcionando esse salto 
tecnológico que permite a difusão de infor-
mações com mais qualidade, confiabilidade e 
gerando menos custos, tornando-se acessível 
a todos. Na atualidade é comum a existência 
de cargas eletrônicas no cotidiano das pesso-
as. Esses equipamentos, cargas elétricas co-
mandadas eletronicamente, porém, possuem 
a característica da não-linearidade, extraindo 
correntes do sistema em forma de pulsos cur-
tos, com isso acabam distorcendo as formas 
de onda de tensão e corrente, e dessa forma 
“poluindo” a rede elétrica com harmônicas.
A presença de harmônicas nos sistemas elé-
tricos resulta no aumento das perdas relacio-
nadas com a distribuição e transformação de 
energia elétrica, que podem provocar proble-
mas de interferência em sistemas de comuni-
cação e na degradação do funcionamento de 
significativa parte dos equipamentos ligados 
à rede.  Este problema é percebido, sobretu-
do, por dispositivos que necessitam de uma 
alimentação senoidal, uma vez que são mais 
sensíveis por incluírem sistemas de controle 
microeletrônicos (cada vez em maior núme-
ro), como os equipamentos de comunicação 
e processamento de dados. 

Normas internacionais relativas ao consumo 
de energia elétrica tais como IEEE 519, IEC 
61000 e EN 50160, limitam o nível de dis-
torção harmônica nas tensões com os quais 
os sistemas elétricos podem operar e impõem 
que os novos equipamentos não “contami-
nem” as redes com harmônicas de corrente 
de amplitude superior a determinados valo-
res. Dessa forma, evidencia-se a importância 
de resolver os problemas das harmônicas, 
tanto para os novos equipamentos quanto 
para os equipamentos já instalados [1]-[2]-
[3]-[4]. 

No Brasil, os órgãos reguladores do setor de 
energia elétrica (ANEEL, ONS) e concessioná-
rias vem tratando esta questão com o devido 
rigor. A ANEEL através do procedimento de 
distribuição (Prodist) publicado em Dezem-
bro/2008, em seu módulo 8 (Oito) [5] trata da 
qualidade de energia no que tange ao serviço 
e produto em âmbito nacional.

Nesse contexto, o presente artigo apresenta 
os resultados obtidos através de medições, 
em uma estação transmissora de rádio FM, 
em Cuiabá - MT.  Foram monitoradas as ten-
sões e correntes no barramento que alimenta 

os equipamentos da transmissora de rádio 
que opera na frequência 102,5 MHz, que 
dispõe de um transmissor TELAVO de 5 kW, 
NOBREAK, etc., sabidamente equipamentos 
com características não lineares.

Conceituação e classificação das harmônicas
Sinais de tensão ou corrente com a presença 
de harmônicas apresentam comportamento 
periódico. Estes sinais possuem, além da fre-
quência dita fundamental, frequências múlti-
plas inteiras desta, portanto, a forma de onda 
apresenta-se deformada em relação a um 
sinal puramente senoidal.

As harmônicas podem ser classificadas quan-
to a sua ordem ou frequência e sequência de 
fases, conforme o exemplo da Tabela I.

TABELA I
Ordem ou frequência e sequência das harmônicas

Ordem Frequência Sequência

1 60 +

3 180 0

5 300 -

7 420 +

Pode-se ver na Tabela I que as harmônicas 
possuem sequência positiva (+), negati-
va (-) e zero (0). As equações (1), (2) e (3) 
permitem verificar a origem da sequência 
de fases. Todavia, por não ter presença 
característica nos sistemas elétricos, as 
harmônicas de ordem par não são contem-
pladas neste trabalho. Analisando (1), (2) e 
(3), observa-se que a sequência de fases 
das harmônicas depende diretamente da 
sua ordem:

Onde n representa a ordem harmônica, Vna, 
Vnb, Vnc e Vnam, Vnbm, Vncm representam, 
respectivamente, os valores eficazes e valo-
res máximos das tensões fundamentais e das 
tensões harmônicas nas fases A, B e C.

As equações (4) a (9) descrevem o modelo 
matemático para as tensões na frequência 
fundamental, e a Fig. 1 ilustra no círculo trigo-
nométrico a sequência de fases para a mesma. 

Para o caso da terceira harmônica, (10) a (17) 
ilustram o desenvolvimento matemático para 
as tensões enquanto que a Fig. 2 mostra o 
seu desempenho no círculo trigonométrico.

Fig. 1.  Diagrama das tensões fundamentais e seu sentido de giro
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As expressões (10) a (17) permitem constatar 
que, para o caso da terceira ordem, as três 
tensões estão em fase, sendo conhecidas 
como tensões harmônicas de sequência zero.

Analogamente, (18) a (27) mostram o desen-
volvimento matemático para a 5ª harmônica, 
e a Fig. 3 ilustra o comportamento para a se-
quência de fases da mesma.

Para o caso da quinta harmônica, ilustrada na 
Fig. 3, pode-se observar que as três tensões 
estão defasadas de 120° e o sentido de rota-
ção dos fasores é contrário ao da fundamen-
tal, sendo assim conhecidas como tensões 
harmônicas de sequência de fase negativa.
Por último, (28) a (37) mostram o desenvolvi-
mento matemático para a 7ª harmônica, e a 
Fig. 4 mostra o seu comportamento no circulo 
trigonométrico. 

Assim como no caso anterior, pode-se ob-
servar que as três tensões estão defasadas 
de 120°, no entanto, neste caso o sentido 
de rotação coincide com o da tensão funda-
mental, ou seja, sentido de giro anti-horário, 
conhecida como componentes harmônicas de 
sequência de fases positiva.
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Fig. 3. Diagrama das tensões harmônicas de sequência negativa e seu sentido de giro.

As demonstrações matemáticas das de-
mais harmônicas, isto é, 9ª, 11ª, 13ª, 
15ª, 17ª, 19ª, 21ª, 23ª e 25ª são aná-
logas as anteriores, uma vez que estas 
alternam nas sequências zero, negativa 
e positiva.

Valores de referência para os níveis de distor-
ção harmônica no sistema elétrico

Com foco nesta questão, na sequência, abor-
da-se a terminologia e valores de referência 
estabelecidos pela ANEEL para os sistemas 
elétricos de distribuição. A tabela II sintetiza 
a terminologia aplicável às distorções harmô-
nicas, regulamentada pela ANEEL através da 
Resolução 345/2008, que em seu módulo 8 
trata dos níveis de harmônicas permitidos no 
sistema de distribuição elétrica nacional.
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TABELA II
Terminologia

Identificação da Grandeza Símbolo

Distorção harmônica individual 
de tensão de ordem h

DITh%

Distorção harmônica total de tensão DTT %

Tensão harmônica de ordem h Vh

Ordem harmônica H

Ordem harmônica máxima Hmáx

Ordem harmônica mínima Hmin

Tensão fundamental medida V1

A mesma resolução estabelece que as 
expressões para o cálculo das grandezas  
DIT

h
% e DTT % são representadas por (38) 

e (39). 

ordem harmônica (hmin=25). A mesma resolu-
ção estabelece também os valores de referência 
para as distorções harmônicas totais, conforme 
apresentado na tabela III. Estes valores servem 
para referência do planejamento elétrico em 
termos de qualidade de energia, e serão esta-
belecidos em resolução especifica após período 
experimental de coletas de dados.

TABELA III
Valores de referência global das distorções 
harmônicas totais (em porcentagem da ten-
são fundamental)

Tensão nominal do  
Barramento

Distorção Harmônica Total 
de Tensão (DTT) [%]

Vn ≤ 1kV 10

1kV < Vn ≤ 13,8kV 8

13,8kV < Vn ≤ 69kV 6

69kV < Vn < 230kV 3

Medições em campo
O equipamento empregado para o regis-
tro das grandezas elétricas no sistema 
de transmissão de rádio FM correspon-
de ao analisador de energia MARH-21, 
fabricante RMS, que é um medidor re-
gistrador de grandezas em tempo real 
para sistemas elétricos monofásicos, 
bifásicos e trifásicos em baixa, média e 
alta tensão. Possui três canais de entra-
da para sinais de tensão, três canais de 
entrada para sinais de corrente e ain-
da três canais de entrada para grande-
zas auxiliares definidas pelo usuário. A 
partir dos sinais de entrada de tensão 
e corrente o MARH-21 calcula e indica 
no mostrador alfanumérico os valores de 
tensões de fase, tensões de linha, cor-
rentes, fatores de potência por fase e 
total, potência ativa, reativa e aparente 
por fase e total, energia ativa total (con-
sumida ou fornecida), energia reativa 
capacitiva/indutiva total, DHT de tensão 
e correntes por fases, DHT de tensão e 
corrente (% por faixa de frequência), po-
tência reativa total necessária para al-
teração do fator de potência, sequência 
de fases, demandas na ponta e fora de 
ponta por fase e totais, fator de deslo-
camento, etc.

A. Resultado das Medições
Inicialmente, mostram-se as formas de onda 
das tensões e correntes de suprimento do 
sistema de transmissão de rádio FM enfoca-
da, Fig. 5 e Fig. 6

DHT de tensão e corrente (% por faixa de frequência), 
potência reativa total necessária para alteração do fator de 
potência, sequência de fases, demandas na ponta e fora de 
ponta por fase e totais, fator de deslocamento, etc. 
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Fig. 5.  Tensões nas fases A, B e C no barramento do sistema de rádio FM. 
 

 
 

Fig. 6.  Correntes nas fases A, B e C do barramento do sistema de rádio FM. 
 

 
Por inspeção das Fig. 5 e 6, fica evidente que o sinal de 

corrente apresenta uma distorção bastante significativa, 
contrariamente à tensão, que praticamente encontra-se com 
formato senoidal. As Fig. 7 e Fig. 8 mostram os espectros 
harmônicos da tensão e da corrente, respectivamente, 
relacionados com a fase A. Quanto às tensões, corroborando 
com as formas de onda mostradas anteriormente, as 
componentes existentes possuem valores muito pequenos, 
comparativamente à fundamental. 
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Fig. 7. Espectro harmônico da tensão na fase A, no barramento do sistema de 
transmissão de rádio. 
 

O espectro de corrente, por outro lado, em decorrência da 
predominância de cargas não lineares, apresenta componentes 
harmônicas diversas e com valores significativos. A Fig. 8 
permite observar ainda, um valor significativo das 
harmônicas de corrente múltiplas de 3, também conhecidas 
como harmônicas de sequência zero. Estas componentes se 
somam no neutro, podendo alcançar valores elevados, que 
podem, dependo da situação, ocasionar sobreaquecimento do 
cabo, atuação da proteção, etc. 
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Fig. 8. Espectro harmônico da corrente na fase A, no barramento do sistema 
de transmissão de rádio FM. 
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A tabela IV mostra os valores das distorções harmônicas 
individuais e da distorção total das tensões das fases A, B e C 
medidos do barramento que alimenta o sistema de 
transmissão de rádio FM. Os números encontrados 
apresentam-se inferiores aos valores limites estabelecidos ou 
recomendados, portanto, encontram-se em conformidade com 
a Resolução 345/2008 da ANEEL. 

matemático para a 7ª harmônica, e a Fig. 4 mostra o seu 
comportamento no circulo trigonométrico.  
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Fig. 4.  Diagrama das tensões harmônicas de sequência positiva e seu sentido 
de giro. 

 
Assim como no caso anterior, pode-se observar que as três 

tensões estão defasadas de 120°, no entanto, neste caso o 
sentido de rotação coincide com o da tensão fundamental, ou 
seja, sentido de giro anti-horário, conhecida como 
componentes harmônicas de sequência de fases positiva. 

As demonstrações matemáticas das demais harmônicas, 
isto é, 9ª, 11ª, 13ª, 15ª, 17ª, 19ª, 21ª, 23ª e 25ª são análogas as 
anteriores, uma vez que estas alternam nas sequências zero, 
negativa e positiva. 

III. VALORES DE REFERÊNCIA PARA OS NÍVEIS DE 

DISTORÇÃO HARMÔNICA NO SISTEMA ELÉTRICO 

Com foco nesta questão, na sequência, aborda-se a 
terminologia e valores de referência estabelecidos pela 
ANEEL para os sistemas elétricos de distribuição. A tabela II 
sintetiza a terminologia aplicável às distorções harmônicas, 
regulamentada pela ANEEL através da Resolução 345/2008, 
que em seu módulo 8 trata dos níveis de harmônicas 
permitidos no sistema de distribuição elétrica nacional. 

TABELA II 
TERMINOLOGIA 

Identificação da Grandeza Símbolo 

Distorção harmônica individual de tensão de ordem h DITh% 

Distorção harmônica total de tensão DTT % 

Tensão harmônica de ordem h Vh 

Ordem harmônica H 

Ordem harmônica máxima Hmáx 

Ordem harmônica mínima Hmin 

Tensão fundamental medida V1 

 
A mesma resolução estabelece que as expressões para o 

cálculo das grandezas  DITh% e DTT % são representadas por 
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É importante salientar, que os sinais monitorados devem 
utilizar sistemas de medição cujas informações coletadas 
possam ser processadas por meio de recurso computacional e 
atendendo os requisitos quanto aos protocolos de medição 
definidos pela ANEEL. Para os de sistemas elétricos 
trifásicos, as medições de distorção harmônica devem ser 
feitas através das tensões fase-neutro para sistemas estrela 
aterrado, e fase-fase para as demais configurações. O espectro 
harmônico a ser considerado para fins de cálculo da distorção 
total deve compreender uma faixa de frequências que 
considere a frequência fundamental e até no mínimo, a 25ª 
ordem harmônica (hmin=25). A mesma resolução estabelece 
também os valores de referência para as distorções 
harmônicas totais, conforme apresentado na tabela III. Estes 
valores servem para referência do planejamento elétrico em 
termos de qualidade de energia, e serão estabelecidos em 
resolução especifica após período experimental de coletas de 
dados. 
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VALORES DE REFERÊNCIA GLOBAL DAS DISTORÇÕES HARMÔNICAS TOTAIS 

(EM PORCENTAGEM DA TENSÃO FUNDAMENTAL) 

Tensão nominal do  
Barramento 

Distorção Harmônica Total de Tensão (DTT) [%] 

Vn  1kV 10 

1kV < Vn  13,8kV 8 

13,8kV < Vn  69kV 6 

69kV < Vn < 230kV 3 

 

IV. MEDIÇÕES EM CAMPO 

     O equipamento empregado para o registro das 
grandezas elétricas no sistema de transmissão de rádio FM 
corresponde ao analisador de energia MARH-21, fabricante 
RMS, que é um medidor registrador de grandezas em tempo 
real para sistemas elétricos monofásicos, bifásicos e trifásicos 
em baixa, média e alta tensão. Possui três canais de entrada 
para sinais de tensão, três canais de entrada para sinais de 
corrente e ainda três canais de entrada para grandezas 
auxiliares definidas pelo usuário. A partir dos sinais de 
entrada de tensão e corrente o MARH-21 calcula e indica no 
mostrador alfanumérico os valores de tensões de fase, tensões 
de linha, correntes, fatores de potência por fase e total, 
potência ativa, reativa e aparente por fase e total, energia 
ativa total (consumida ou fornecida), energia reativa 
capacitiva/indutiva total, DHT de tensão e correntes por fases, 
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É importante salientar, que os sinais monitora-
dos devem utilizar sistemas de medição cujas 
informações coletadas possam ser processadas 
por meio de recurso computacional e atendendo 
os requisitos quanto aos protocolos de medi-
ção definidos pela ANEEL. Para os de sistemas 
elétricos trifásicos, as medições de distorção 
harmônica devem ser feitas através das ten-
sões fase-neutro para sistemas estrela aterra-
do, e fase-fase para as demais configurações. 
O espectro harmônico a ser considerado para 
fins de cálculo da distorção total deve compre-
ender uma faixa de frequências que considere a 
frequência fundamental e até no mínimo, a 25ª Fig. 5.  Tensões nas fases A, B e C no barramento do sistema de rádio FM.
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Por inspeção das Fig. 5 e 6, fica evidente 
que o sinal de corrente apresenta uma dis-
torção bastante significativa, contrariamente 
à tensão, que praticamente encontra-se com 
formato senoidal. As Fig. 7 e Fig. 8 mostram 
os espectros harmônicos da tensão e da cor-
rente, respectivamente, relacionados com a 
fase A. Quanto às tensões, corroborando 
com as formas de onda mostradas anterior-
mente, as componentes existentes possuem 
valores muito pequenos, comparativamente 
à fundamental.

O espectro de corrente, por outro lado, em 
decorrência da predominância de cargas não 
lineares, apresenta componentes harmônicas 
diversas e com valores significativos. A Fig. 
8 permite observar ainda, um valor signifi-

cativo das harmônicas de corrente múltiplas 
de 3, também conhecidas como harmônicas 
de sequência zero. Estas componentes se 
somam no neutro, podendo alcançar valores 
elevados, que podem, dependo da situação, 
ocasionar sobreaquecimento do cabo, atua-
ção da proteção, etc.

B. Análise dos Resultados
A tabela IV mostra os valores das distorções 
harmônicas individuais e da distorção total 
das tensões das fases A, B e C medidos do 
barramento que alimenta o sistema de trans-
missão de rádio FM. Os números encontrados 
apresentam-se inferiores aos valores limites 
estabelecidos ou recomendados, portanto, 
encontram-se em conformidade com a Reso-
lução 345/2008 da ANEEL.

TABELA IV
Distorções harmônicas individuais e totais de 
tensão – medição

Ordem 
Harmônica 
(Tensões)

Distorção Harmônica

DIT* (%) DTT** (%)

A

5 2,25

2,54
7 0,98

11 0,48

13 0,39

B

3 0,56

2,61
5 2,14

7 1,30

11 0,47

C

3 0,54

2,58
5 2,37

7 0,71

9 0,48

C. Impactos provocados 
pelas distorções harmônicas 
de tensão e corrente: na 
potência aparente, potência 
reativa, potência ativa e 
no fator de potência.

A Fig. 9 ilustra o comportamento da potência 
aparente requerida pelas cargas do sistema 
de transmissão de rádio FM para o caso da 
frequência fundamental e considerando-se 
as várias frequências presentes. Observando 
o gráfico, fica evidente o aumento ocorrido 
na potência aparente solicitada pelo sistema 
quando consideradas as múltiplas frequên-
cias presentes devido às cargas não lineares.

Da mesma forma, desta vez atentando para a 
Fig. 10, que ilustra a potência reativa reque-
rida pela carga, nota-se que a demanda por 
reativos também sofre um aumento significa-
tivo. Esta situação, como dito, proporciona um 
aumento das perdas no sistema e alteração 
das características do fator de potência.

Na Fig. 11 pode-se observar o desempenho da 
potência ativa requerida pela carga para o bar-
ramento que alimenta o sistema de transmissão 
de rádio FM. O gráfico mostra a diferença entre 
a potência ativa, considerando a frequência fun-

Fig. 6.  Correntes nas fases A, B e C do barramento do sistema de rádio FM.

DHT de tensão e corrente (% por faixa de frequência), 
potência reativa total necessária para alteração do fator de 
potência, sequência de fases, demandas na ponta e fora de 
ponta por fase e totais, fator de deslocamento, etc. 
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Fig. 7. Espectro harmônico da tensão na fase A, no barramento do sistema de 
transmissão de rádio. 
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apresentam-se inferiores aos valores limites estabelecidos ou 
recomendados, portanto, encontram-se em conformidade com 
a Resolução 345/2008 da ANEEL. 

Fig. 7. Espectro harmônico da tensão na fase A, no barramento do sistema de transmissão 
de rádio.
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damental e as múltiplas frequências. Observa-
se que para este caso a variação não é tão sig-
nificativa como no anterior, isto porque o efeito 
maior ocorre na absorção de potência reativa.

Por último, a Fig. 12 mostra o desempenho do fa-
tor de potência da carga considerando as duas si-
tuações anteriormente mencionadas. Neste caso, 
a maior demanda de reativo, para o caso de múl-
tiplas frequências, também reflete negativamente 
no desempenho do fator de potência, com uma 
redução significativa, comparativamente ao caso 
puramente senoidal. Vale registrar que o fator de 
potência considerando-se apenas a fundamental 
é denominado de fator de deslocamento, calcu-
lado em (40). Esta situação se verifica exclusi-
vamente em sistemas com tensões e correntes 
senoidais e isentos de cargas com características 
não lineares. A equação (41) permite evidenciar a 
diferença introduzida no fator de potência, quan-
do consideradas as componentes harmônicas 
presentes em um sistema elétrico.

 
TABELA IV 

DISTORÇÕES HARMÔNICAS INDIVIDUAIS E TOTAIS DE TENSÃO – MEDIÇÃO 
 

Distorção Harmônica Ordem 
Harmônica 
(Tensões) DIT* (%) DTT** (%) 

5 2,25 

7 0,98 

11 0,48 
A 

13 0,39 

2,54 

3 0,56 

5 2,14 

7 1,30 
B 

11 0,47 

2,61 

3 0,54 

5 2,37 

7 0,71 
C 

9 0,48 

2,58 

 

 

C. Impactos provocados pelas distorções harmônicas de 

tensão e corrente: na potência aparente, potência reativa, 

potência ativa e no fator de potência. 

 

A Fig. 9 ilustra o comportamento da potência aparente 
requerida pelas cargas do sistema de transmissão de rádio FM 
para o caso da frequência fundamental e considerando-se as 
várias frequências presentes. Observando o gráfico, fica 
evidente o aumento ocorrido na potência aparente solicitada 
pelo sistema quando consideradas as múltiplas frequências 
presentes devido às cargas não lineares. 

 
Fig. 9.  Potência aparente no barramento do sistema de transmissão de rádio 
FM. 

 
Da mesma forma, desta vez atentando para a Fig. 10, que 

ilustra a potência reativa requerida pela carga, nota-se que a 
demanda por reativos também sofre um aumento 
significativo. Esta situação, como dito, proporciona um 
aumento das perdas no sistema e alteração das características 

do fator de potência. 

 
 
Fig. 10.  Potência reativa absorvida no barramento do sistema de transmissão 
de rádio FM. 

 
     Na Fig. 11 pode-se observar o desempenho da potência 
ativa requerida pela carga para o barramento que alimenta o 
sistema de transmissão de rádio FM. O gráfico mostra a 
diferença entre a potência ativa, considerando a frequência 
fundamental e as múltiplas frequências. Observa-se que para 
este caso a variação não é tão significativa como no anterior, 
isto porque o efeito maior ocorre na absorção de potência 
reativa. 

 
 
Fig. 11.  Potência ativa absorvida no barramento do sistema de retransmissão 
de rádio FM. 
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fator de potência, quando consideradas as componentes 
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DHT de tensão e corrente (% por faixa de frequência), 
potência reativa total necessária para alteração do fator de 
potência, sequência de fases, demandas na ponta e fora de 
ponta por fase e totais, fator de deslocamento, etc. 
 
A. Resultado das Medições 

 
Inicialmente, mostram-se as formas de onda das tensões e 

correntes de suprimento do sistema de transmissão de rádio 
FM enfocada, Fig. 5 e Fig. 6 

 

 
 
Fig. 5.  Tensões nas fases A, B e C no barramento do sistema de rádio FM. 
 

 
 

Fig. 6.  Correntes nas fases A, B e C do barramento do sistema de rádio FM. 
 

 
Por inspeção das Fig. 5 e 6, fica evidente que o sinal de 

corrente apresenta uma distorção bastante significativa, 
contrariamente à tensão, que praticamente encontra-se com 
formato senoidal. As Fig. 7 e Fig. 8 mostram os espectros 
harmônicos da tensão e da corrente, respectivamente, 
relacionados com a fase A. Quanto às tensões, corroborando 
com as formas de onda mostradas anteriormente, as 
componentes existentes possuem valores muito pequenos, 
comparativamente à fundamental. 

 
(fase A) 

 
Fig. 7. Espectro harmônico da tensão na fase A, no barramento do sistema de 
transmissão de rádio. 
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somam no neutro, podendo alcançar valores elevados, que 
podem, dependo da situação, ocasionar sobreaquecimento do 
cabo, atuação da proteção, etc. 
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Fig. 8. Espectro harmônico da corrente na fase A, no barramento do sistema 
de transmissão de rádio FM. 
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Fig. 8. Espectro harmônico da corrente na fase A, no barramento do sistema de transmissão 
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Fig. 9.  Potência aparente no barramento do sistema de transmissão de rádio FM.

Fig. 10.  Potência reativa absorvida no barramento do sistema de transmissão de rádio FM.
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     A desconsideração das distorções nas medições, 
provocadas, como dito, pela presença de cargas não lineares, 
pode levar a erros nos projetos de correção do fator de 
potência de um determinado sistema. Em outras palavras, se 
considerada apenas a frequência fundamental, o 
dimensionamento do banco de capacitores será insuficiente 
para atingir os objetivos da correção. Portanto, a presença de 
cargas não lineares altera os valores tradicionalmente 
conhecidos de potências aparentes, ativa, reativa e fator de 
potência, alterando as características de consumo de energia 
ativa e reativa que podem sobrecarregar os diversos 
equipamentos presentes nos sistemas elétricos, além dos 
dispositivos de proteção. 

 
 

Fig. 12.  Fator de Potência da carga conectada no barramento do sistema de 
transmissão de rádio FM. 

V. CONCLUSÕES 

O presente trabalho apresenta os resultados de um 
diagnóstico da qualidade da energia elétrica em um centro de 
transmissão de rádio FM. Os resultados alcançados mostram 
que tratando-se de cargas predominantemente não lineares, o 
impacto sobre o desempenho das correntes do sistema é 
significativo. A performance das tensões de suprimento, 
como esperado, sofrem influência desprezível, uma vez que o 
sistema de potência contribui para sua manutenção.  É, no 
entanto, um assunto atual de grande relevância, uma vez que 
evidencia também, neste tipo de instalação, a necessidade de 
atentar para este tipo de inconveniente, provocado por cargas 
não lineares, que podem comprometer, além da própria 
instalação, outros consumidores. Sistemas de transmissão de 
rádio FM, via de regra, utilizam equipamentos com grande 
complexidade em termos de hardware e software. A 
disponibilidade de energia elétrica com qualidade, as 
condições das instalações elétricas, o aterramento adequado e 
possíveis fontes de interferência são fatores determinantes 

para o funcionamento correto das instalações como um todo. 
Os efeitos das distorções de corrente, além de provocar 
alteração nos valores das grandezas elétricas com a 
consequente sobrecarga nos condutores e equipamentos, 
podem afetar também a adequada operação dos dispositivos 
de proteção, que podem atuar devido aos incrementos dos 
valores eficazes ou de pico destas grandezas. Pelo exposto, 
compreende-se, que devem ser adotadas técnicas de 
mitigação deste tipo de perturbação. Um dos métodos mais 
comuns de mitigar o problema consiste na utilização de filtros 
harmônicos, que podem ser instalados ao lado das “fontes” 
poluentes (ou internamente a elas). Conforme existente na 
literatura, estes filtros podem ser de dois tipos: filtros 
passivos ou ativos. Na ausência de dispositivos mitigadores 
das distorções harmônicas, os condutores elétricos e os 
transformadores devem ser especialmente escolhidos e 
dimensionados, considerando-se também o aquecimento 
adicional produzido pelas componentes harmônicas. Este fato 
resulta normalmente em condutores de fase e neutro com 
seções maiores (o condutor neutro pode ter sua seção duas 
vezes maior em relação à seção do condutor de fase), bem 
como a instalação de transformadores de maior potência ou 
com componentes internos reforçados. Desta forma, o 
conhecimento de perturbações presentes nos sistemas 
elétricos merece um cuidado especial, devendo ser tomadas 
medidas corretivas, garantindo, dessa maneira, projetos 
seguros, evitando-se situações de risco para usuários e 
equipamentos.   
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A desconsideração das distorções nas medições, 
provocadas, como dito, pela presença de cargas 
não lineares, pode levar a erros nos projetos de 
correção do fator de potência de um determina-
do sistema. Em outras palavras, se considerada 
apenas a frequência fundamental, o dimensiona-
mento do banco de capacitores será insuficiente 
para atingir os objetivos da correção. Portanto, a 
presença de cargas não lineares altera os valores 
tradicionalmente conhecidos de potências apa-
rentes, ativa, reativa e fator de potência, alterando 
as características de consumo de energia ativa 
e reativa que podem sobrecarregar os diversos 
equipamentos presentes nos sistemas elétricos, 
além dos dispositivos de proteção.

Conclusões
O presente trabalho apresenta os resultados de 
um diagnóstico da qualidade da energia elétrica 
em um centro de transmissão de rádio FM. Os 
resultados alcançados mostram que tratando-
se de cargas predominantemente não lineares, 
o impacto sobre o desempenho das correntes 
do sistema é significativo. A performance das 
tensões de suprimento, como esperado, sofrem 
influência desprezível, uma vez que o sistema 
de potência contribui para sua manutenção.  É, 
no entanto, um assunto atual de grande rele-
vância, uma vez que evidencia também, neste 
tipo de instalação, a necessidade de atentar 
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para este tipo de inconveniente, provocado por 
cargas não lineares, que podem comprometer, 
além da própria instalação, outros consumido-
res. Sistemas de transmissão de rádio FM, via 
de regra, utilizam equipamentos com grande 
complexidade em termos de hardware e sof-
tware. A disponibilidade de energia elétrica com 
qualidade, as condições das instalações elétri-
cas, o aterramento adequado e possíveis fon-
tes de interferência são fatores determinantes 
para o funcionamento correto das instalações 
como um todo. Os efeitos das distorções de 
corrente, além de provocar alteração nos valo-
res das grandezas elétricas com a consequente 
sobrecarga nos condutores e equipamentos, 
podem afetar também a adequada operação 
dos dispositivos de proteção, que podem atuar 
devido aos incrementos dos valores eficazes ou 
de pico destas grandezas. Pelo exposto, com-
preende-se, que devem ser adotadas técnicas 
de mitigação deste tipo de perturbação. Um dos 
métodos mais comuns de mitigar o problema 
consiste na utilização de filtros harmônicos, 
que podem ser instalados ao lado das "fontes" 
poluentes (ou internamente a elas). Conforme 
existente na literatura, estes filtros podem ser 
de dois tipos: filtros passivos ou ativos. Na 
ausência de dispositivos mitigadores das dis-
torções harmônicas, os condutores elétricos e 
os transformadores devem ser especialmente 
escolhidos e dimensionados, considerando-se 
também o aquecimento adicional produzido pe-
las componentes harmônicas. Este fato resulta 
normalmente em condutores de fase e neutro 
com seções maiores (o condutor neutro pode 
ter sua seção duas vezes maior em relação à 
seção do condutor de fase), bem como a insta-
lação de transformadores de maior potência ou 
com componentes internos reforçados. Desta 
forma, o conhecimento de perturbações pre-
sentes nos sistemas elétricos merece um cui-
dado especial, devendo ser tomadas medidas 
corretivas, garantindo, dessa maneira, projetos 
seguros, evitando-se situações de risco para 
usuários e equipamentos.  

Referências
IEEE Standard 519-1992, “Recommended 
Practices and Requirements for Harmonic 
Control in Electric Power Systems”, 1992O.
IEEE Task Force, “The Effects of Power System 
Harmonics on Power System Equipment and 
Loads”, IEEE Trans. Power App. and Systems, 
vol. 104, no. 9, Set. 1985, pp. 2555-2563.
R. D. Henderson e P. J. Rose, “Harmonics: 
The Effects on Power Quality and Transform-

ers,” IEEE Trans. Industry Applications, vol. 30, 
1994, pp. 528-532.
A. B. de Vasconcellos, J. A. Lambert, D. L. R. 
Martins, T. V. da Silva, T. I. R. de Malherios, 
“Energy Quality in an Operation Center Of 
Data Processings In: COBEP 2009 - The 10TH 
Brazilian Power Eletronics Conference, 2009, 
Bonito - MS. COBEP 2009, 2009.
Resolução 345/2008 da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL).

 
TABELA IV 

DISTORÇÕES HARMÔNICAS INDIVIDUAIS E TOTAIS DE TENSÃO – MEDIÇÃO 
 

Distorção Harmônica Ordem 
Harmônica 
(Tensões) DIT* (%) DTT** (%) 
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7 0,98 

11 0,48 
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13 0,39 

2,54 

3 0,56 

5 2,14 

7 1,30 
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11 0,47 
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7 0,71 
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9 0,48 

2,58 
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tensão e corrente: na potência aparente, potência reativa, 

potência ativa e no fator de potência. 

 

A Fig. 9 ilustra o comportamento da potência aparente 
requerida pelas cargas do sistema de transmissão de rádio FM 
para o caso da frequência fundamental e considerando-se as 
várias frequências presentes. Observando o gráfico, fica 
evidente o aumento ocorrido na potência aparente solicitada 
pelo sistema quando consideradas as múltiplas frequências 
presentes devido às cargas não lineares. 

 
Fig. 9.  Potência aparente no barramento do sistema de transmissão de rádio 
FM. 

 
Da mesma forma, desta vez atentando para a Fig. 10, que 

ilustra a potência reativa requerida pela carga, nota-se que a 
demanda por reativos também sofre um aumento 
significativo. Esta situação, como dito, proporciona um 
aumento das perdas no sistema e alteração das características 

do fator de potência. 

 
 
Fig. 10.  Potência reativa absorvida no barramento do sistema de transmissão 
de rádio FM. 

 
     Na Fig. 11 pode-se observar o desempenho da potência 
ativa requerida pela carga para o barramento que alimenta o 
sistema de transmissão de rádio FM. O gráfico mostra a 
diferença entre a potência ativa, considerando a frequência 
fundamental e as múltiplas frequências. Observa-se que para 
este caso a variação não é tão significativa como no anterior, 
isto porque o efeito maior ocorre na absorção de potência 
reativa. 

 
 
Fig. 11.  Potência ativa absorvida no barramento do sistema de retransmissão 
de rádio FM. 

 
Por último, a Fig. 12 mostra o desempenho do fator de 

potência da carga considerando as duas situações 
anteriormente mencionadas. Neste caso, a maior demanda de 
reativo, para o caso de múltiplas frequências, também reflete 
negativamente no desempenho do fator de potência, com uma 
redução significativa, comparativamente ao caso puramente 
senoidal. Vale registrar que o fator de potência considerando-
se apenas a fundamental é denominado de fator de 
deslocamento, calculado em (40). Esta situação se verifica 
exclusivamente em sistemas com tensões e correntes 
senoidais e isentos de cargas com características não lineares. 
A equação (41) permite evidenciar a diferença introduzida no 
fator de potência, quando consideradas as componentes 

harmônicas presentes em um sistema elétrico. 
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literatura, estes filtros podem ser de dois tipos: filtros 
passivos ou ativos. Na ausência de dispositivos mitigadores 
das distorções harmônicas, os condutores elétricos e os 
transformadores devem ser especialmente escolhidos e 
dimensionados, considerando-se também o aquecimento 
adicional produzido pelas componentes harmônicas. Este fato 
resulta normalmente em condutores de fase e neutro com 
seções maiores (o condutor neutro pode ter sua seção duas 
vezes maior em relação à seção do condutor de fase), bem 
como a instalação de transformadores de maior potência ou 
com componentes internos reforçados. Desta forma, o 
conhecimento de perturbações presentes nos sistemas 
elétricos merece um cuidado especial, devendo ser tomadas 
medidas corretivas, garantindo, dessa maneira, projetos 
seguros, evitando-se situações de risco para usuários e 
equipamentos.   
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Fig. 11. Potência ativa absorvida no barramento do sistema de retransmissão de rádio FM.

Fig. 12.  Fator de Potência da carga conectada no barramento do sistema de transmissão 
de rádio FM.
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TI X TV

Por Marcelo Hideichi Kavamoto

Uma das frases que tenho ouvido de enge-
nheiros de TV é: “Agora a TI é quem vai 
dominar o cenário”. Assim como muitas 

outras frases e palavras conhecidas, entre elas 
buzzwords ou como dizíamos antigamente “tá na 
moda”, esta é uma frase mais para causar efeito 
do que retratar o futuro.

Mais de uma vez ouvi esta frase em diferentes 
empresas e ocasiões.  Na verdade se pensarmos 
bem, os computadores estão presentes não ape-
nas em qualquer departamento da empresa, mas 
nas casas das pessoas e até indo junto delas. 
Lembro de uma época em que a preocupação 
das pessoas era se a TI iria dominar a empresa, 
pois tudo dependeria dela, ou se a TI deixaria de 
existir por que todos teriam que saber trabalhar 
com um computador? Não vi nenhuma das duas 
coisas acontecerem. 

Vi uma disseminação da tecnologia digital au-
mentando produtividade e flexibilidade mas tra-
zendo também mais controle e qualidade. Pode-
mos dizer que são características opostas, pois as 
primeiras estão ligadas à velocidade e as outras 
duas estão ligadas a quantidade de informações 
e tempo utilizado para isso. Isso mesmo, se por 
um lado algumas tarefas repetitivas ficaram mais 
rápidas e fáceis, por outro lado criamos controles 
que permitem a utilização ou localização da in-
formação de forma correta e ágil, porém exigem 
mais tempo, transformando o dado em informa-
ção para gerar conhecimento.

Hoje falamos em laptops que editam vídeo, câme-
ras em celulares capazes de rivalizar com câme-
ras até pouco tempo utilizadas amplamente, envio 
de arquivos e streaming pela internet, bem como 
redes de dados ligando tudo. Aconteceu uma evo-

lução do sistema analógico para o digital e não 
uma invasão da TI. 

Hoje, o processamento digital permite agilidade 
e criatividade na edição do vídeo jamais vistas 
antes, e captação com uma resolução superior e 
até em 3D, rivalizando a película com melhor de-
sempenho e novas oportunidades, mas, segundo 
alguns saudosistas, com menor qualidade. Este 
processamento digital também permitiu que o 
mundo da internet conhecesse o áudio e vídeo 
em larga escala e de graça, como o YouTube. De 
graça pode ser um pouco relativo, mas isto já é 
outra história.

Um aspecto interessante dos computadores é sua 
flexibilidade. Uma vez que temos de alguma forma 
a transformação do analógico em digital, através da 
discretização do sinal, trabalhamos com o que cha-
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mamos de uns e zeros, ou bits e bytes. Nada mais 
que palavras complicadas que na verdade querem 
dizer que agora podemos manipular de outra forma 
aquele sinal ou informação que tínhamos no mun-
do analógico. Podemos utilizar o que chamamos 
de software, que será capaz de reproduzir algu-
ma operação incontáveis vezes seguidas. E nesta 
matemática binária, conseguimos criar, manipular 
e melhorar algo que era uma cópia da realidade. 
Assim que aprendemos como fazer isto adequa-
damente, podemos criar componentes digitais 
encapsulados, também conhecidos como chips 
capazes de realizar estas operações de forma mui-
ta mais rápida do que um programa ou software de 
computador e criamos um sistema que deixa de 
ser um computador e passa a ser um equipamento 
dedicado e extrapola o ambiente da TI. 

Para aqueles que achavam que veriam computa-
dores por todos os lados, basta olhar com aten-
ção os diversos equipamentos que mantém uma 
semelhança nos painéis e controles com os an-
teriores. Em vez de usar teclado e mouse, vemos 
cada vez mais algo como controles e botões em 
equipamentos especializados. Claro que teclado 
e mouse ajudam no mundo digital, pois permi-
tem a utilização de uma interface que estamos 
acostumados, que é a da escrita e desenhos. Mas 
o importante é que vemos cada vez mais caixas 
pretas com computador ou tecnologia digital em-
butidos dentro delas e que utilizam rede de dados 
para controles, como se fossem interfaces seriais.
O que aconteceu foi uma troca da tecnologia 
analógica para a digital e utilização de meios de 
troca de informação de maior capacidade e ve-
locidade e no fim, conseguimos ver muitos dos 
componentes antigos de forma macro. Claro que 
não estamos comparando uma válvula a um tran-
sistor ou a um chip. Mas se pensarmos em uma 
modelagem por blocos, vemos que muitos dos 
componentes estão lá de alguma forma.

Da mesma forma que precisávamos de uma cai-
xa para converter de NTSC para PAL-M, existem 
caixas capazes de converter não somente pa-
drões de cor, mas resolução e formato, incluindo 
compactação utilizando MPEG para enviar mais 
dados com menor banda. Lembram da migração 
da telefonia de analógica para digital, permitin-
do mais linhas no mesmo fio? Este foi o ganho 
do processamento digital. Podemos fazer mais 
coisas com o sinal no formato digital, aplicando 
regras que podem criar ou calcular uma média 
para extinguir elementos. Temos um novo leque 
para isso e aí é onde não é somente a TI que tem 
um novo mercado, mas este é um mercado para 
todos, pois não existem barreiras para a criativida-
de e vontade do ser humano. Estamos falando de 
um novo mundo onde existem muitas coisas para 
serem descobertas e novas formas de fazer o que 
já fazíamos melhor.

Queremos ainda pegar uma imagem em movi-
mento e transmiti-la para outros lugares com a 
melhor qualidade possível. Continuamos preci-
sando de pessoas para procurar a notícia, criar 
gráficos e imagens, filmar e achar o melhor 
enquadramento. Também continuamos a falar 
de inserção comercial, de armazenar e achar o 
conteúdo e de fazer a melhor cobertura jornalísti-
ca. Podemos ter algum dia um equipamento que 
reconheça a face da pessoa no vídeo e acrescen-
te automaticamente os créditos, mas alguém teve 
algum dia de dizer para este equipamento quem é 
a pessoa, alguém teve de criar um processo que 
consiga fazer isso corretamente sempre e alguém 
vai dar suporte e treinamento ao equipamento. 

O que temos à frente é um grande desafio e não 
um departamento dominando outro. Temos um 
novo mundo à frente, com novas possibilidades 
e desafios. Para aqueles que acham que isto é 
simplesmente uma mensagem muito positiva, 
então vamos lá: dificilmente a TI iria dominar a 
Engenharia. Na verdade a Engenharia está usan-
do avanços que apareceram na TI e melhorando 
seus sistemas para produzir TV. 

Por exemplo: No mundo da TI, podemos utilizar 
um link redundante para transmitir arquivos e 
utilizar diversos algoritmos que permitam que os 
arquivos sendo transmitidos sejam verificados 
e caso haja alguma falha, a informação pode 
ser retransmitida até ser corretamente recebida 
ou pode ser solicitada depois. Assim tanto faz a 
sequência de cópia de arquivos de fotos sendo 
enviados entre um computador e outro ou tão 
pouco importa se a conexão cair e continuarmos 
do ponto que paramos.

Com um streaming de vídeo isto não é a mes-
ma coisa. Não podemos simplesmente enviar 
novamente a mesma imagem ou enviar depois a 
imagem. Imaginem num fluxo de vídeo ficar com 
uma imagem congelada, pois ela está sendo re-
transmitida, ou ter o envio de um bloco de vídeo 
fora da sequência. Devemos criar novas formas 
para garantir o envio deste fluxo de informações 
de forma constante e contínua, que vão além do 
que a TI está acostumada.

Não basta ter um sinal redundante, onde se a co-
nexão cair, basta chavear para o outro sinal e con-
tinuar a transmissão através do canal secundário. 
O ideal é transmitir ao mesmo tempo em ambos 
os canais redundantes e se houver chaveamento, 
ele deve ser instantâneo, sem permitir que haja 
qualquer perda de sincronismo.

Vamos pensar em computadores da forma como 
ouço as pessoas reclamar: “Meu computador 
demora para ligar”. Imagine ter sua transmissão 
baseada em computadores que se forem desli-

gados levam cinco minutos para que o sistema 
inicialize? No mínimo precisamos de dois com-
putadores em paralelo ou, de alguma forma, um 
computador que inicialize de modo mais rápido. 
Alguém já ouviu falar dos discos de estado sólido?

Nem tudo é um mar de rosas. Quando falamos 
que a TI vai dominar, devemos lembrar que ao 
utilizar a tecnologia digital, trazemos também os 
problemas ligados a esta tecnologia. Quando fa-
lamos disto, devemos lembrar dos riscos que ou-
vimos falar quando se trata de computadores, os 
vírus ou como muitas pessoas já estão falando, os 
malwares. Afinal, vírus de computador é apenas 
uma forma que inventaram de propagar pequenos 
programas capazes de fazer um grande estra-
go, hoje existe toda uma gama conhecida como 
worms, trojans, keyloggers e outros, além dos 
hackers. Para diminuir os riscos, diversas vezes 
vemos soluções como antivírus ou bloqueio de co-
nexões diversas ou logins com senhas estranhas.

O que fazer agora que temos todo este mundo 
novo pela frente, cheio de perigos e desafios? 

Sinceramente meu conselho seria: não se apa-
vore. Este não é um mundo novo apenas para 
você. Vivemos uma evolução que abre novas 
portas para aqueles que estiverem dispostos a 
se arriscar. E todos que quiserem continuar vão 
ter que se esforçar e arriscar. Devemos aprender 
com todos os novos buzzwords e termos técnicos, 
que enchem a boca de diversos consultores e nos 
deixam desnorteados, porém o mais importante é 
entrar de cabeça e compartilhar com todos o nos-
so conhecimento. A evolução está na tecnologia, 
mas existem diversos aspectos que a tecnologia 
não controla. Ela é apenas um meio.

Um modelo que aprendi na TI é baseado em três 
pilares: pessoas, processos e tecnologia. Acredito 
que seja um modelo básico em diversas situa-
ções e é muito importante lembrar que pessoas 
resolvem problemas, não somente a tecnologia 
ou processos. Assim, o conhecimento acumulado 
da era analógica deve ser usado na era digital. 
Não estamos falando de uma revolução ou subs-
tituição apenas, mas de uma evolução. Assim, da 
mesma forma que o olho clínico do cinegrafista 
consegue enxergar o melhor posicionamento da 
câmera, bem como o melhor ângulo e aproxima-
ção, isto continua valendo no mundo digital. E por 
que não no virtual? Tal como o princípio de quanto 
melhor a lente, melhor a imagem. Ou mesmo no 
caso de uma falha no sistema, o que vale é todo 
o processo de criar procedimentos que coloquem 
tudo de volta ao estágio estável o quanto antes.

Quem deveria se preocupar são os fabricantes de 
motores e fitas magnéticas, já que daqui para fren-
te, com a utilização de TI, tudo será armazenado 
em memórias e não haverá mais fitas. Não exata-
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mente. Em TI, temos três conceitos que chamamos 
de online, nearline e offline. Isto basicamente tem 
a ver com armazenamento de informação e con-
teúdo e como muitos já devem ter ouvido falar em 
backup. O conteúdo cuja probabilidade de ser uti-
lizado imediatamente e várias vezes, geralmente é 
armazenado numa unidade do tipo online, que tem 
tipicamente alta velocidade, menor capacidade de 
armazenamento e alto custo. Aqui vemos unidades 
como cartões de memória, discos de alta veloci-
dade e outros. No caso do nearline, temos discos 
de velocidade menor, mas de maior capacidade 
para armazenar e disponibilizar um conteúdo que 
tem uma menor probabilidade de utilização, mas 
deve ser facilmente encontrado com menor custo. 
No caso do offline, temos muitas vezes a utilização 
de fitas e mídias óticas de longa duração e alta 
capacidade de armazenamento. Então, mesmo 
em TI, armazenamos o conteúdo ou informação 
que consideramos importante, mas que não tem 
utilização imediata em fitas, pois são uma mídia 
de alta capacidade, durabilidade e menor custo 
de propriedade e operação. Temos assim uma alta 
capacidade de compactação, ou seja, o conteúdo 
produzido em um mês num servidor poderia ser 
armazenado numa simples fita, ocupando menor 
espaço e gastando menos energia. Enquanto uma 
fita de vídeo ou cartão de memória podem arma-
zenar, normalmente, entre uma e duas horas de 

vídeo, estas fitas de armazenamento tem uma ca-
pacidade de 10 ou mais horas, ocupando o mesmo 
ou menor espaço físico. 

Mas o processo utiliza fitas? Não são utilizadas fitas 
na produção de todo o material, mas continuamos 
utilizando fitas, só que agora elas têm outro nome 
e capacidade de armazenamento. Aliás, uma pre-
ocupação é que se antes ao perdermos uma fita, 
perdíamos uma ou duas horas e conteúdo, imagine 
perder 10 ou 20 horas de conteúdo? Uma vanta-
gem do menor preço e espaço de armazenamento 
é que mesmo em TI, trabalhamos com múltiplas 
cópias armazenadas em locais distintos para o 
conteúdo ou informação mais importante.

Pessoalmente não vejo algo como a TI vai dominar 
o mundo da engenharia de Televisão. Vejo mais 
algo como os engenheiros vão aprender e adap-
tar o que a TI tem de melhor, seja no hardware, 
software, redes, processos ou tecnologia para o 
mundo da TV e disto vemos uma nova geração 
de equipamentos que cada vez parecem menos 
com computadores e mais com eletrodomésticos 
ou caixas pretas que executam as funções e ações 
que queremos. Uso aqui eletrodomésticos, pois um 
dos detalhes desta tecnologia é que ela torna-se 
mais acessível ao mercado consumidor, onde de-
saparece parte da barreira natural, que fazia com 

que apenas os grandes produtores de conteúdo 
pudessem comprar os equipamentos necessários 
para fazer uma TV como conhecemos. Quem ain-
da não viu uma TV led para ser ligada na internet?  
Entretanto, como já disse, o grande diferencial está 
nas pessoas e não somente na tecnologia. As pes-
soas podem criar soluções únicas, criativas, difíceis 
de copiar e que fornecem o diferencial competitivo 
que podem sustentar o negócio. Para isto elas utili-
zam a tecnologia e processos. E como dizem quem 
chegar primeiro pode descobrir um novo oceano 
de oportunidades.

De qualquer forma, a TI continua com projetos 
em diversos departamentos dentro da empresa, 
como o financeiro, onde muitos já devem ter ou-
vido a sopa de letrinhas como ERP, SAP, BI, CRM, 
etc. Mesmo com diversos sistemas, que vão do 
financeiro ao controle de acesso da empresa, do 
site de internet até a folha de pagamento, a TI 
não dominou nenhum destes departamentos, ao 
contrário, vemos hoje uma integração e parceria 
com estes departamentos para tornar a TI mais 
estratégica como facilitadora, como fornecedora 
de tecnologia e inovação para que o departamen-
to específico possa aumentar seu desempenho, 
produtividade e rentabilidade.

Marcelo é gerente de TI da ESPN do Brasil. e-mail: 
mkavamoto@uol.com.br
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ARTIgO – LOUDNEss 

Por Luiz Fausto de Souza Brito e Alexandre Yoshida Sano

Problema
Muitos de vocês já devem ter notado, eventualmen-
te, variações de volume de áudio dentro da progra-
mação de uma mesma emissora. Ainda com maior 
freqüência as variações são notadas quando você 
troca de um canal para o outro. Estes problemas 
não são exclusivos do serviço de radiodifusão (mais 
especificamente televisão) no Brasil, mas estão 
presentes em grande parte do mundo.

Atualmente existe uma grande variedade de gê-
neros de programas produzidos e exibidos pelas 
emissoras, tais como, jornalismo, auditório, varieda-
de, talk show, novelas, filmes, séries, humor, infantil, 
game show, musical, reality show, esportivo, religio-
so, dentre outros. Os gêneros de programa buscam 
atender as necessidades do grande público ou de 
um público específico. Sendo assim, os programas 
possuem características distintas para atender a 
necessidade de cada telespectador. Enquanto em 
um filme de suspense as variações bruscas de vo-
lume de áudio são essenciais, em um programa de 
entrevistas as variações quase não existem.

Outra situação que agrava o problema das varia-
ções de volume de áudio é a exibição de comerciais 
e chamadas de programas. Estas ações têm por 
objetivo promover algo, em um curto espaço de 
tempo (15 ou 30 segundos). Desta forma, as ações 
buscam causar algum impacto no telespectador 
para que a atenção seja voltada para o anúncio. 

Sistemas de medição tradicionais
Amplamente utilizado para ajuste de níveis de áudio 
nas operações e distribuições das emissoras, o me-
didor de VU (Volume Unit) foi um desenvolvimento 
do trabalho conjunto da Bell Labs, NBC e CBS em 
meados de 1939. O medidor de VU não indica os 
picos, uma vez que foi projetado para indicar os ní-
veis médios, além de não diferenciar a medição das 
freqüências graves e agudas. O medidor indica 0 
VU quando mede uma senóide com frequência de 
1 kHz a +4 dBu.  Outra característica do medidor 
de VU é que a sua resposta é relativamente lenta, 
ocorrendo uma deflexão de 99% da escala em 
300ms (tempo de subida ou descida do medidor). 

Outro medidor amplamente utilizado para ajuste de 
níveis de áudio nas operações das emissoras é o 
PPM (Peak Program Meter) digital. Este foi desen-
volvido para medir os picos de um sinal de áudio e 
é utilizado para ajustar o limite máximo. Sua esca-
la varia de -60 a 0 dBFS (dB relativo ao fundo de 

escala digital), onde -20 dBFS corresponde ao 0 
dBVU (+4 dBu) e exibe o valor da maior amostra de 
áudio dos últimos milisegundos.

Contudo, nenhum dos métodos de medição de 
áudio tradicional representa de maneira fiel a per-
cepção humana de intensidade sonora.

Padrões e recomendações 
internacionais
A percepção subjetiva de intensidade sonora é co-
nhecida como loudness. Em 2006, a ITU publicou 
uma recomendação (ITU-R BS.1770) que trata so-
bre a medição objetiva de loudness de programas 
de áudio. O algoritmo proposto apresentou 98% de 
correlação entre a avaliação objetiva resultante e 
a avaliação subjetiva (por dezenas de pessoas) de 
centenas de amostras de programas e comerciais 
de rádio e televisão, em diversos idiomas. Desde 
2006 diversos medidores e processadores de 
loudness têm sido fabricados baseados nesta re-
comendação.

Em 2009, a ATSC publicou uma recomendação 
(ATSC A/85), em que orientava para que os pro-
gramas tivessem o nível ajustado (através de me-
tadados ou aplicando ganho ou atenuação) para a 
normalização do loudness, medido de acordo com 
a ITU-R BS.1770. Poderia ser medido o programa 
inteiro ou apenas um trecho representativo (ex: di-
álogo em nível "normal"). A aplicação dessa reco-
mendação técnica tornou-se obrigatória através de 
uma lei conhecida como CALM Act (Commercial 
Advertisement Loudness Mitigation Act).

No IBC 2010, a EBU publicou uma recomendação 
(EBU R 128), baseada na ITU-R BS.1770, que 
trata sobre a normalização do loudness e estende 
as funcionalidades dos medidores de loudness. 
Os primeiros medidores compatíveis ainda estão 
sendo lançados. Essa recomendação orienta que 
o nível de Loudness do Programa seja normalizado 
entre todos os programas e comerciais de todas 
as emissoras para um nível comum (-23 LUFS, 
onde LUFS é a unidade de medida de loudness). 
A medida de Loudness do Programa é um valor 
médio considerando toda a duração do programa, 
e utiliza uma função de gating automático para 
desconsiderar silêncios e sons de segundo plano. 
Essa recomendação também introduz um descritor 
para caracterizar a variação estatística do loudness 
ao longo do programa, a Faixa de Loudness. Esse 
descritor pode ser utilizado, por exemplo, para ve-

rificar se um programa possui uma faixa dinâmica 
aceitável para o ambiente doméstico de reprodu-
ção sonora ou se será necessário utilizar algum 
processamento para reduzir a Faixa de Loudness.

No Brasil
Em 09 de maio de 2001 foi sancionada, pelo Pre-
sidente da República, a lei n°10.222 que dispõe 
sobre a padronização dos sinais de áudio das emis-
soras de rádio e televisão, de modo que não haja 
elevação injustificável de volume nos intervalos 
comerciais. De acordo com a lei, o Poder Executivo 
deveria criar mecanismos para normalização téc-
nica e metodologia de fiscalização. O descumpri-
mento da lei sujeitará o infrator à pena de suspen-
são da atividade pelo prazo de 30 dias e 90 dias 
em caso de reincidência. Desde então, a lei não foi 
regulamentada e desta forma não existem parâ-
metros para que as emissoras sejam fiscalizadas.

Na Diretoria de Tecnologia da SET foi criado um 
Grupo de Trabalho de Loudness da SET, para es-
tudar e acompanhar a evolução deste tema no 
mundo. O grupo conta com a participação das 
principais emissoras cabeças-de-rede e tem por 
objetivo minimizar as variações de volume em sua 
programação e entre as demais emissoras. Além 
disso, o grupo tem como função auxiliar o Governo 
na elaboração da regulamentação da lei.

Os estudos preliminares do grupo apontam para 
uma recomendação brasileira baseada na EBU R 
128, com algumas considerações adicionais, tais 
como ajustar o loudness por bloco de programa, 
ao invés do programa inteiro (para aumentar a 
consistência dos resultados), além de sugerir um 
limite superior para a Faixa de Loudness, a fim de 
limitar as potenciais variações de nível no instan-
te das transições entre programas e comerciais, 
principal objeto da reclamação dos ouvintes/teles-
pectadores. Estudos científicos sobre a tolerância 
subjetiva a variações de nível na transição entre 
programas e comerciais, realizados pela Dolby e 
pela TC Electronic, podem fornecer subsídio para a 
escolha de tal limite. Mais alguns estudos e testes 
serão realizados pelo grupo para que se chegue a 
uma recomendação definitiva.

Luiz Fausto é engenheiro da TV Globo Rio e Coordena-
dor do Grupo de Trabalho de Loudness da SET. e-mail: 
luiz.fausto@tvglobo.com.br 

Alexandre Sano - Gestor Técnico Operacional do 
SBT e Vice Diretor de Tecnologia da SET. e-mail: 
alexandresano@sbt.com.br

LOUDNESS:
Oportunidade para solucionar o problema de variações de volume de áudio
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Por Alexandre Dias Gomes Tauhata e   Antonio Celso Mazzarelli

PRODUÇãO E PÓS-PRODUÇãO 
DE áUDIO - PARTE 2

COMUNICAÇãO
O sistema de comunicação também faz parte 
do sistema de áudio. Pode se dividir conceitu-
almente a entre as áreas internas ou externas. 
Como definição e para simplificar, pode-se di-
vidir a comunicação em três tipos:

Intercom
Comunicação entre áreas operacionais. Fei-
ta com painéis de comunicação. Exemplo: 
comunicação entre o controle de estúdio e a 
Central Técnica. A comunicação por intercom 
é a comunicação ponto a ponto entre as áreas 
internas da emissora.

Comunicação operacional 
(party line)
Comunicação dos operadores e manutenção. 
Seria a comunicação de campo. 

Exemplo: comunicação entre os operadores 
de câmera, operadores de mídia, operadores 
de estúdio e o diretor de TV. A comunicação 
por party line é uma comunicação operacional, 
onde algumas áreas e operadores estão com-
partilhando um mesmo canal. Todos ouvem e 
falam ao mesmo tempo. Este sistema serve 
para agilizar a troca de informações e é utili-
zado, por exemplo, entre o diretor de TV e os 
operadores de câmera

Comunicação externa (4 fios)
Comunicação com áreas externas da emissora 
ou com fontes de áudio internas. É chamada 
de quatro fios, pois utiliza um par para enviar 
comunicação e outro par para receber comu-
nicação. O meio de interligação pode ser via 
rádio ou linha de telefone privada (LP). Geral-
mente é utilizada para coordenar um evento, 
reportagem externa ou, simplesmente, para 
que áreas operacionais remotas possam se 
comunicar com a emissora.

Exemplo1
Um painel de comunicação em um evento ex-
terno conectado à uma linha telefônica dedica-
da que será interligado ao sistema de comuni-
cação da Emissora.

Exemplo 2
Sistema de talk back dos estúdios. 
Os equipamentos auxiliares serão especifi-

cados e quantificados de acordo com a to-
pologia definida. 

A quantidade de distribuidores de áudio é de-
finida pela quantidade de fontes de áudio a 
serem distribuídas e pela quantidade de desti-
nos do sinal. Do mesmo modo a quantidade de 
embedders e deembedders também será defi-
nida pela quantidade de fontes de áudio que já 
contém áudio multiplexado no vídeo ou que ne-
cessariamente precisam estar multiplexadas.

Os patchs de áudio devem ser especificados 
nas posições críticas do sistema onde alguns 
equipamentos podem ser “retirados” (bypassa-
dos) e assim restabelecer o fluxo do sinal. O 
patch é um recurso extremo de manobra sis-
têmica e só deve ser utilizado para garantir a 
integridade do fluxo de sinais. Os patchs “ope-
racionais” não são uma boa prática de sistema 
e dificultam o entendimento do sistema e como 
foi dito no início, são os principais causadores 
da antipatia dos profissionais de vídeo pelos 
sistemas de áudio, pois sua prática é mais di-
fundida nestes sistemas.

NORMALIZAÇãO DO SISTEMA
Uma premissa essencialmente técnica é que 
tipo de sinal será trafegado. Será utilizado áu-
dio analógico ou áudio digital? A distribuição 
dos sinais de áudio será independente ou será 
embedded com o vídeo? Depois da definição o 
sistema necessita ser normalizado, ou seja, to-
das as fontes de áudio devem ser configuradas 
para o padrão escolhido. O sinal de áudio pode 
ser analógico ou digital. 

• Áudio analógico - balanceado ou desbalan-
ceado, com diferentes níveis médios +4 dB, -6 
dB, -10 dB.

• Áudio digital balanceado ou desbalance-
ado - Diferentes níveis de amplitudes. Pode 
possuir diferentes freqüências de amostragem 
como, por exemplo, 44.1 kHz e 48 kHz.

Escolha dos padrões

• Áudio digital balanceado - Todas as fontes 
de áudio analógico devem ser convertidas para 
digital balanceado, todas as fontes de áudio di-
gital desbalanceado devem ser balanceadas e 
todas as fontes devem possuir freqüência de 
amostragem de 48 kHz (padrão de radiodifusão)

• Áudio digital embedded - Todas as fon-
tes de áudio analógico devem ser convertidas 
para digital, todas as fontes de áudio digital 
balanceadas devem ser desbalanceadas e 
todas as fontes de áudio digital devem pos-
suir a mesma freqüência de amostragem de 
48 kHz. Após as conversões e normalizações 
necessárias, cada fonte com os seus vários 
canais deve ser multiplexada com o seu res-
pectivo sinal de vídeo digital.

• Áudio analógico - Todas as fontes de áudio 
analógico desbalanceadas devem ser balance-
adas e todas as fontes de áudio digital, balan-
ceadas ou não, devem ser convertidas para áu-
dio analógico. Após as conversões necessárias, 
os sinais devem ser amplificados e calibrados 
para possuírem nível médio de +4 dB.

Exemplo 1: 
Microonda analógica a ser usada em um siste-
ma com áudio embedded com vídeo HD.

O áudio de uma microonda analógica deve ser 
digitalizado por um conversor A/D, e depois 
ser multiplexado com o vídeo (digitalizado e 
“upconvertido“) por meio de um embedder. O 
conversor A/D deve possui uma saída balan-
ceada para uma entrada balanceada de um 
embedder ou uma saída desbalanceada para 
uma entrada desbalanceada do embedder, 
caso contrário esta normalização deverá ser 
feita por balanceadores ou desbalanceadores.

Exemplo 2: 
Uma fonte de áudio digital multiplexado com 
um vídeo HD que será utilizado em um Controle 
de Estúdio de Produção que utiliza áudio digital 
embedded em um programa ao vivo:

Como o sistema é embedded o sinal de áu-
dio e vídeo é distribuído por um distribuidor 
de vídeo HD. Uma saída do distribuidor deve 
ser demultiplexada do vídeo por meio de um 
deembedder. Este sinal de áudio deve ser dis-
tribuído e enviado para os destinos: uma saída 
para o mixer titular e uma saída para o mixer 
de emergência. 

PROJETO ExECUTIVO 
E INSTALAÇãO
Depois de definida a topologia do sistema a 
tecnologia  de áudio a ser utilizada e todos os 
equipamentos especificados é necessário fa-

PRODUçãO DE PONTA A PONTA



27

PRODUçãO DE PONTA A PONTA

zer os diagramas executivos do sistema. 

O projeto de um sistema de áudio abrange, 
além do projeto de áudio propriamente dito, 
o ambiente operacional e as infra estruturas 
necessárias como: ar-condicionado, mobiliário, 
acessórios, encaminhamento para cabeamen-
to e energia elétrica.

Neste projeto deve constar todas as interliga-
ções de áudio e todas as indicações de como e 
onde instalar. Tem que ter o desenho da planta 
baixa da área operacional, posicionamento de 
iluminação operacional e de serviço, desenho 
das consoles operacionais, posicionamento 
das saídas e retorno de ar-condicionado, indi-
cação onde cada equipamento será instalado, 
identificação, encaminhamentos de cabos 

Ao término da instalação do sistema um con-
junto de diagramas e plantas deve ser organi-
zado e ficar disponível para a área operacional 
a fim de que todos os recursos disponibilizados 
ao novo programa estejam documentados e 
que a manutenção possa utilizar como guia no 
momento de uma pane.

MONITORAÇãO E MEDIDAS 
DOS SINAIS DE áUDIO
Deve-se garantir a integridade dos sinais em 
todo o sistema de áudio. Para isto os sinais de 
áudio devem ser monitorados e medidos em 
várias etapas do sistema.

Estes pontos de monitoração são normal-
mente compostos por um medidor de nível 
(VU) e um monitor para cada canal de áudio. 
É possível realizar uma avaliação subjetiva do 
áudio transmitido, em relação à qualidade de 
captação e distorções. Em sistemas estéreos 
ou multicanais utiliza-se um equipamento que 
monitora a fase e a distribuição espacial dos 
canais, com a finalidade de verificar a qualida-

de da mixagem, distribuição espacial e impedir 
qualquer inversão de fase entre os canais.

SINCRONISMO
A maioria dos sinais de áudio possui um sinal de 
vídeo associado. Para manter esta associação é 
necessário sincronismo entre o áudio e o vídeo. 

Um sinal externo de vídeo deve ser sincroniza-
do por um frame synchronizer para poder ser 
utilizado no sistema de TV. Esse equipamento 
gera um atraso no sinal de vídeo e em função 
disso, o áudio fica adiantado. Para compensar 
esta diferença entre o áudio e o vídeo é neces-
sário sincronizá-lo por meio de um equipamento 
externo chamado audio delay, que o atrasará até 
torná-lo síncrono com o sinal de vídeo. Muitos 
frame synchronizers já possuem a opção de 
ajuste de sincronismo do áudio, eliminando os 
áudio delays.

Para gravações com múltiplas fontes de áudio 
e vídeo, existe um sinal de sincronismo entre 
áudio e vídeo chamado time code. Trata-se de 
um sinal digital que possui a informação de 
hora, minuto, segundo e frame. Este sinal pode 
estar no sinal de vídeo ou no sinal de áudio. 

Sinal de vídeo 
Está inserido entre as linhas 16 a 19 do sinal 
de vídeo; denomina-se VITC (Vertical Interval 
Time Code). 

Sinal de áudio 
Gravado em um canal separado chamado LTC 
(Longitudinal ou Linear Time Code). O time 
code é gerado por um equipamento que sin-
cronizará todas as máquinas de áudio e vídeo. 
Deste modo é possível sincronizar vários gra-
vadores de áudio com os gravadores de vídeo.

O áudio analógico é um sinal elétrico contínuo, 
não possuindo pulsos de início ou fim de sinal. 

Deste modo não há necessidade de sincronis-
mo entre as fontes de áudio analógico.

O áudio digital é um sinal serial onde cada bit 
possui uma posição definida e uma respectiva 
informação, por isto existe a necessidade de 
se sinalizar onde começa e onde termina a pa-
lavra digital. 

Em um sistema de áudio digital todas as fontes 
devem ser síncronas, ou seja, todos os bits de 
cada canal de áudio devem começar ao mes-
mo tempo. Para isto existe um sinal de sincro-
nismo chamado Word Clock ou Word Sync. 
Este sinal externo é um sinal digital que sincro-
niza todos os equipamentos de áudio digital. 
Utiliza-se também outro sinal de sincronismo 
chamado DARS (Digital Áudio Reference Sig-
nal) gerado por um Gerador de Pulso.

CONCLUSãO
O sistema de áudio, como foi visto, tem como 
premissa principal o atendimento à demanda 
dos programas de uma emissora. Ao mesmo 
tempo tem que ser de fácil operação e manu-
tenção. Para atingir este objetivo técnico, deve 
ser simplificado ao máximo

O ambiente operacional deve ser igualmente 
bem projetado, respeitando a ergonomia, faci-
litando a monitoração e operação dos sinais e 
proporcionando conforto para os operadores. O 
ambiente operacional deve possuir boa parte 
acústica, iluminação operacional adequada e 
ar-condicionado eficiente.

A tecnologia jamais deve ser utilizada como um 
fim em si mesmo e sim um meio para que o 
sistema seja simples, de fácil operação e prin-
cipalmente com o mais baixo custo possível.
Tauhata é Gerente de Projetos da TV Cultura de São  
Paulo  e-mail: alexandretauhata@tvcultura .com .br  

Celso é Sonoplasta da TV Cultura de São Paulo. e-
mail: mazzarelli@tvcultura .com .br
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O SERVIÇO, A NAVEGAÇãO E A AUDIêNCIA

RÁDIO DIgITAL

Por Ronald Barbosa

No mundo atual, onde os serviços são 
oferecidos de todas as formas possí-
veis e imagináveis, percebe-se que 

esses mesmos serviços podem ser acessa-
dos também de todas as formas possíveis e 
imagináveis. É o que chamamos de serviços 
de um mundo globalizado.

Nem todos os serviços gozam do alcance da 
tecnologia para a sua execução, muito em-
bora tenham evoluído enormemente nesses 
últimos anos. Alguns, gradativamente, vão 
sendo substituídos por outros que a tecnolo-
gia não apenas pode ser empregada, como 
também favorece a sua disseminação, entre-
ga, distribuição ou qualquer outro nome que 
queiramos dar.

O mundo dos serviços também pode ser limi-
tado pela linguagem e pela distância. Alguns, 
hoje em dia, acham que a distância nem tem 
sido um limitador tão proeminente. No entan-
to, sabe-se pela experiência, que o que está 
distante não é sentido tão profundamente.

Vemos pessoas que acessam a sua emissora 
de rádio ou TV preferida a quilômetros de dis-
tância e ficam felizes. Isso porque, descobrem 
uma forma de manter seu vínculo e audiência 
ao meio que lhe é familiar. Entretanto, nesses 
casos, não se tem uma recepção direta do ar, 
em razão da distância envolvida.

Frise-se que, quando não se procura manter 
a fidelidade ao seu programa favorito, mas 
aventura-se em outras línguas com pro-
gramas de 2.500 formas diferentes, em 50 
idiomas diferentes, vindas de 150 países di-
ferentes, o cenário tende a piorar apesar da 
enormidade de opções que surgem diante do 
consumidor.

O idioma consiste ainda em um grande obs-
táculo, pois, por mais que se entenda uma 
língua diferente da sua, ouvir alguém em uma 
outra língua durante meia hora é o suficiente 
para desistirmos da fonte.

Quando se trata de música é um pouco di-
ferente, pois podemos definir o gênero que 
queremos ou gostamos, para logo em se-
guida selecionar aquelas mídias que estão 
disponíveis.

Aparentemente, a banda larga facilita esse 
serviço on-demand se mantiver um padrão e 
respeitar uma uniformidade em todo o terri-
tório de um país. É preciso ter em mente que 
isso pode fazer com que pessoas migrem de 
uma mídia para outra em uma velocidade 
muito alta. É o que chamamos de telecomuni-
cação consolidada e veloz. 

No Brasil, no interior particularmente, come-
çam a ser visíveis pessoas com um computa-
dor com acesso à Internet, ainda que não seja 
com grande velocidade. Reconhece-se que 
essa conjuntura é capaz de criar  condições 
de competição com o  serviço de radiodifusão 
sonora na busca de informação.

O rádio sempre foi um veículo que, através do 
serviço de radiodifusão, transportava as pes-
soas para um mundo ao qual não pertenciam, 
bem como as levava para um conhecimento 
complementar, muitas vezes básico, além do 
entretenimento. Isso se mantém até hoje.

Apesar de surgirem novos serviços por satéli-
te, por cabo, pela Internet, ou mesmo desvin-
culados de uma operadora, ou seja, apenas 
gadgets, os novos serviços nunca foram ex-
cludentes.

Quem pensasse que seria diferente estaria 
cometendo um grave erro de avaliação. Pois 
todos os novos serviços são individualistas 
em sua essência, mas não excludentes.

Uma vez que a filosofia do seu funcionamen-
to, por exemplo, seria como se parássemos 
de olhar para o relógio da cidade que teori-
camente informa a todos, para que buscás-
semos a informação da hora em outros meios 
consultados, mas que pertencessem sempre 
a alguém, não estando disponíveis a todos.

Até o nosso rádio deixou de ser o ponto de 
aglomeração das pessoas para ouvir notícias 
de determinado lugar. Antes, buscava-se no-
tícias de longe através das ondas curtas, e 
também as notícias eram enviadas para lon-
ge, por meio das mesmas. No futebol isso 
ainda ocorre.

Pouco tempo depois, descobriu-se que uma 
programação local, para um público local se-
ria aparentemente a melhor solução. Agora, a 

Internet permite 
novamente ter 
informações de 
longe e enviá-
las também 
para longe atra-
vés da mesma 
rede. Nesse 
novo contexto, 
todos acham 
tudo bastante 
natural, pois 
os acessos às 
informações de 
outras culturas, 
ciências e tec-
nologias foram 
f a v o r e c i d o s 
pela Internet.

Apesar desse 
acesso a toda 
essa informação, isso nos leva a uma preocu-
pação menor com pessoas, pobreza e direitos 
humanos. Os serviços se multiplicam, a com-
petição se torna acirrada e já não há mais um 
campeão, o que sobrou foi uma pluralidade 
de ofertas.

O rádio deve ser inserido nesse cenário, po-
rém, precisa ofertar graficamente sua infor-
mação como a mídia ou o veículo atual, pois 
aquela mídia que não tiver um determinado 
formato de apresentação comum, menu, na 
oferta de seu serviço e não puder permitir a 
navegação, não será reconhecida como mídia 
moderna. Isso o rádio entende, pois quem já 
não navegou procurando outra estação, ou 
outro programa?

Agora é possível navegar procurando uma es-
tação que só transmita esporte, outra apenas 
notícias, outra apenas música clássica. Na 
verdade, não sabemos como será a base de 
programação do futuro, isso dependerá muito 
do modelo de negócio da época.

De qualquer forma, sabemos que a integra-
ção de estações de rádio pela digitalização 
facilitará o gerenciamento da programação, o 
intercâmbio de programas, o seu controle e a 
sua monitoração. Vale destacar que essa tem 
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sido a preocupação de muitas emissoras para 
viabilizar esse tipo de operação.

Os modelos existentes de rádio, ver imagens, 
tendem a seguir uma padronização mundial, ou 
seja, diminutos em tamanho e envolventes com 
menus e guias eletrônicos de programação, se-
jam eles receptores fixos, móveis ou portáteis.  

Nesse sentido, pode-se afirmar agora que o 
rádio continuará sendo a mídia popular, mas 
com um diferencial. Poderá trabalhar com 
o acréscimo de dados adicionais, avisando 
com alertas de perigo público iminente e uma 
mídia rica em diferentes formas de conteúdo 
que a tecnologia digital permite.

Assim, o rádio digital do futuro, para continuar 
sendo atraente para o seu público e continuar 
atingindo novos públicos, precisará investir, 
em baixo custo do receptor, em metadata, 
em audio digital como dados, títulos, artistas, 
fotos, acesso por IP sem fio, transmissão de 
dados adicionais, texto, informações de trân-

sito, ligando dados es-
pecíficos colocados num 
programa e etc. 

Porém há uma coisa que 
todos precisam ter na 
base de sua programa-
ção de áudio: 'a locução'. 
Pois, quando se navegar 
e não se ouvir ninguém, 
um(a) locutor(a) sequer 
em seu aparelho, além 
de um equipamento de 
baixo custo, seguramen-
te essa mídia não é o 
rádio.  

Ronald é diretor de rádio da 
SET e diretor de tecnologia 
da Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e 
Televisão (Abert). e-mail: 
ronald@set.com.br

Conheça os lançamentos da Energia para 2011

HD-WTS OnCam HDTV Link

Fully Uncompressed
HDMI, HD-SDI, SD-SDI In/Out
Consumo: 20W Max
Alemantação: 10~17VDC
Massa: 680g
Alcance: 50m

BP-L100V

Tecnologia E-Link atende a IATA
Conector tipo PT
Conector tipo USB
Com o XP-S1 se conecta com 
outra bateria

Prolite Turbo

Luz: 3120Lux@1m (c/ lente)
1650Lux@1m (s/ lente);
Bean Angle: 50˚ (c/ lente)
80˚ (s/ lente);
Temp. de Cor s/ filtro: 5200K;
Temp. de Cor c/ filtro: 3200K;
Consumo: 50W;

Prolite LED Fresnel

Temp. de cor de 3200K ou 5600K; 
Lente condensadora tipo fresnel;
LED de alto Color Redering Index;
Vida útil do LED: 50.000 horas;
Zero emissões de UV e IR;
Foco ajustável de 16 à 85 graus;

Toda os produtos Energia possuem 
Garantia INCONDICIONAL

Tel. 21 3344-5555
Rua Graça Couto 45
Rio de Janeiro - RJ
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“CRIAR MECANISMOS PARA ESTABELECER PARCERIAS 
COM ENTIDADES ESTRANGEIRAS PARA COLABORAÇãO 
TéCNICA E DE DISSEMINAÇãO DE CONHECIMENTO”Reeleita presidente da SET para o biênio 

2010/2012, Liliana Nakonechnyj tem a en-
genharia no sangue. Seguindo os passos 

do pai, o engenheiro elétrico Fernando Rodriguez, 
que era louco por matemática e trabalhou na im-
plantação do primeiro computador eletrônico na 
“alma mater” -  Pontifícia Universidade Católica 
- em 1960, Liliana formou-se em Engenharia Elé-
trica com ênfase em Telecomunicações, em 1980, 
na mesma instituição. Sua trajetória profissional 
começou na Financiadora de Estudos e Pesquisas 
(FINEP), onde trabalhou como estagiária por um 
ano e meio na área de energias alternativas. Em 

1979 foi estagiar na Rede Globo sob a supervisão 
do engenheiro Herbert Fiúza, que na época era di-
retor de Engenharia. Hoje eles trabalham juntos na 
diretoria da SET. Ela como Presidente e ele como 
Diretor Internacional. 

Liliana acredita que tem muitos desafios pela fren-
te, que a SET precisa ter uma estrutura operacional 
melhor e que a entidade só funciona graças a um 
pequeno grupo de pessoas super dedicadas. Nesta 
entrevista a Gilmara Gelinski, Liliana faz um balanço 
da sua primeira gestão, fala dos planos para o novo 
mandato, conta como foi sua trajetória profissional 
e relembra a sua história com a SET. 

Por Gilmara Gelinski
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Como foi a sua trajetória profissional? 
Iniciei minha carreira de engenheira fazendo 
parte da equipe que fazia a interiorização da TV 
analógica, buscando pontos para estabelecer 
as repetidoras e retransmissoras no interior do 
país. Naquela ocasião, cada emissora de TV só 
chegava às suas retransmissoras por rotas ter-
restres. A ligação entre as geradoras de TV era 
feita de forma ocasional, utilizando-se as rotas, 
também terrestres, da Embratel. Somente o Jor-
nal Nacional era transmitido ao vivo, os demais 
programas eram através do tráfego de fitas. Par-
ticipei da implantação da primeira distribuição 
de sinais Globo via satélite, em 1982, quando 
participavam da Rede apenas 25 geradoras. Em 
1985, passei a ser responsável pela área de 
projetos e instalações de rádio frequência. De 
lá para cá, sempre continuei com essa área de 
RF, absorvendo ao longo do tempo outras res-
ponsabilidades, como o apoio de engenharia às 
emissoras que compõem a Rede. Ao longo des-
ses trinta anos, cada dia trouxe novos desafios. 
Recentemente, o estudo, depois a introdução e 
agora a expansão das transmissões digitais no 
Brasil.

Desde quando é associada da Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Televisão?
Participei do grupo de trabalho que ajudou o en-
genheiro Adilson Pontes Malta a planejar a SET e, 
naturalmente, sou sócia fundadora.

O que a motivou a ser uma colaboradora do 
setor através da entidade? 
A idéia de uma associação que ajude os profis-
sionais de Engenharia de Televisão a manter-se 
atualizados e a atuar num círculo virtuoso para 
dotar a TV das mais modernas ferramentas e tec-
nologias para continuar oferecendo o que há de 
melhor à nossa população é a mola propulsora.

O que a incentivou a assumir a presidência 
da SET?
Participando ativamente da entidade desde sua 
fundação, sempre colaborei nas atividades e, en-
tre outras funções, fui diretora de tecnologia por 
mais de um mandato. Fui também vice-presiden-
te durante o período em que o Roberto Franco foi 
presidente. Acabou sendo natural candidatar-me 
a substituí-lo. Entretanto, ciente da responsabili-
dade que o cargo traz, minha decisão teve como 
pré-requisito que o Olímpio Franco fosse meu 
vice-presidente, por ter certeza de que poderia 
contar com seu apoio no dia-a-dia.

Qual o balanço que você faz do seu primeiro 
mandato?
O Roberto Franco levou a SET a um patamar de 
respeito nacional e internacional sem preceden-
tes, em especial por liderar com maestria o pro-
cesso de contribuição da SET à escolha do sis-

tema de televisão digital brasileiro. Meu primeiro 
mandato foi dedicado a melhorar o desempenho 
da SET no tocante ao seu papel de dissemina-
dora de conhecimentos, nacional e internacio-
nal, em especial na área de TV digital. Também 
foi dedicado a retomar estudos técnicos e a 
ampliar sua abrangência no tocante a  setores 
convergentes nos negócios de entretenimento 
eletrônico audiovisual. Para tanto, foram muda-
dos os formatos dos eventos regionais, incluindo 
minicursos e participação de palestrantes convi-
dados, foram publicadas duas edições especiais 
da Revista SET, uma em Espanhol e uma em 
Inglês, foi modernizada a comunicação visual da 
SET e preparados materiais para comunicá-la 
melhor a novos entrantes. Foi criada a premia-
ção SET inaugurada no congresso SET 2010, 
que contou também com um novo espaço para 
workshops e uma sessão de inovações voltada 
a iniciativas em interatividade. E foram criados 
novos grupos de estudos – o de Loudness e o 
de Melhores Práticas de TV digital.

Como foi estar à frente da instituição num 
período em que a economia mundial estava 
em crise e ao mesmo tempo chegava a TV 
digital no Brasil?
Devo confessar que, de início, tive bastante receio 
e fiquei imaginando como fazer a SET atraves-
sar a turbulência. Mas, logo em seguida, ficou 
patente que, num mundo em recessão, os olhos 
de muitos desenvolvedores e fornecedores de 
tecnologia se voltavam para o Brasil, em fase de 
implantação da TV digital e com um mercado in-
terno em franca expansão.

Reeleita presidente, quais são os maiores 
desafios para os próximos dois anos?
A SET ainda funciona graças a um pequeno grupo 
de pessoas super dedicadas, e precisa ter uma 
estrutura operacional melhor. O maior desafio é 
profissionalizar a SET, para que ela possa crescer 
sua oferta de serviços para seus associados, cuja 
demanda está em franca expansão. Outro grande 
desafio é trazer para o fórum SET o intercâmbio 
entre setores convergentes – firmas de software, 
fabricantes de televisores e operadoras de tele-
comunicações. Por exemplo, as empresas de 
software, por seu papel no desenvolvimento da 
interatividade, e pela crescente utilização de ser-
vidores e tecnologias IP na televisão. Um terceiro 
é a internacionalização da SET com a criação de 
um ambiente que receba bem a contribuição de 
associados estrangeiros e de interação com enti-
dades similares de outros países.  

E quais são as ações para vencer estes de-
safios?
Precisaremos nos concentrar em ações de ma-
rketing e comunicação para divulgar o real valor 
agregado que a SET oferece aos seus patrocina-

dores em potencial, fazer do site um ponto maior 
de encontro e reestruturar operações.

Com a criação da Diretoria Internacional, 
quais serão as políticas a serem implanta-
das para a internacionalização da SET?
O primeiro desafio é criar um ambiente de fácil 
acesso a estrangeiros interessados em se asso-
ciar à SET. Também precisamos criar mecanis-
mos para estabelecer parcerias com entidades 
estrangeiras para colaboração técnica e de dis-
seminação de conhecimento.

Como você avalia o mercado brasileiro atu-
almente? É um mercador promissor?
É um dos mercados mais ativos do mundo, para o 
qual muitas empresas estrangeiras estão atentas. 
Além da expansão da TV digital, que ocorrerá nos 
próximos anos, todo o setor de entretenimento 
audiovisual tende a aumentar, dado o crescimento 
da economia e do poder aquisitivo da população. 

Como o mercado e o governo estão se or-
ganizando para absorver todas as tecnolo-
gias existentes e as que estão chegando? 
Exemplo: recentemente chegou a TV de Led, 
agora já tem a TV 3D. Como organizar isto 
para que o consumidor final saiba comprar 
e usar estas tecnologias?
A área de eletrônica de consumo é extremamente 
competitiva. Os fabricantes buscam novas tecno-
logias, que começam caras, mas que, graças à 
escala mundial, baixam rapidamente de preço e 
ficam acessíveis a todos. Os ciclos de vida dos 
produtos são cada vez mais curtos. O consumidor 
leigo fica cada vez mais confuso...

Em sua opinião esse “boom” acontece 
porque o Brasil está ou estava atrasado 
tecnologicamente? Ou o processo da evo-
lução tecnológica é assim em qualquer 
lugar do mundo?
É o processo da evolução tecnológica, crescente-
mente globalizado.

Como o Brasil é visto em outros países?
Como um enorme mercado a ser explorado pelos 
desenvolvedores de tecnologia. Com a adoção do 
ISDB-T pela maioria dos países sulamericanos, o 
Brasil passou também a ser visto como uma base 
para a divulgação e comercialização de produtos 
de TV para outros países da América Latina. 

Quais são as novidades que vêm por aí?
Os televisores híbridos, com recepção TV digital e 
também conectados à banda larga já estão che-
gando ao mercado. Um número crescente de dis-
positivos móveis, feito tablets, que se interconec-
tam a qualquer rede, entre outras as de telecom, 
TV a cabo e TV aberta. 

Gilmara é editora da Revista da SET. e-mail: 
gelinska@gmail .com
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Como resultado de ações da Administra-
ção Brasileira na UIT (União Internacional 
de Telecomunicações), seja em seu Se-

tor de Normalização (UIT-T), seja em seu Setor 
de Radiocomunicações (UIT-R), foram apro-
vadas e revisadas diversas Recomendações 
que contemplam ou passaram a contemplar 
o middleware do Sistema Brasileira de Televi-
são Digital (SBTVD), o Ginga. Recentemente, 
completou-se um ciclo da atuação da Admi-
nistração Brasileira relativa à normalização 
internacional do Ginga. Ambos os subsistemas 
(Ginga-J e Ginga-NCL) passaram a constar de 
normas internacionais da UIT. 

Esse é um grande resultado para a indústria e 
para a academia brasileiras, pois a normalização 
internacional do Ginga deverá gerar oportunida-
des de desenvolvimento para a indústria nacio-
nal e reconhecer a vanguarda das universidades 
e institutos de pesquisa nacionais no desenvol-
vimento de tecnologias para aplicações multimí-
dia. A Anatel, representante do Estado Brasileiro 
na UIT por meio das Comissões Brasileiras de 
Comunicações (CBC), incentivou e apoiou todo o 
processo que levou a normalização internacional 
dessa grande inovação brasileira, e continuará 
incentivando tais iniciativas.

Ademais, este resultado só foi possível ser obti-
do após trabalho de cerca de dois anos da CBC 
2 (Radiocomunicações) e da CBC 3 (Normaliza-
ção de Telecomunicações), que participou com 
grande êxito de diversas reuniões a UIT. 

Um breve resumo das Recomendações aprova-
das é apresentado abaixo:

Recomendação UIT-T H.761: Nested Con-
text Language (NCL) and Ginga-NCL for 
IPTV Services

Aprovada em abril de 2009, a H.761 foi a pri-
meira Recomendação da Série MAFR (Multi-
media Application Frameworks), que trata das 
aplicações multimídia nos Serviços IPTV, a ser 
concluída. A H.761 contempla a linguagem NCL 
e os requisitos para a construção da máquina de 
apresentação Ginga-NCL, responsável pela exi-
bição e controle de aplicações NCL, sendo intei-
ramente destinada a descrever essas inovações 
brasileiras propostas para o SBTVD.

Recomendação UIT-R BT.1699: Harmoniza-
tion of declarative application formats for 
interactive TV

A Recomendação BT.1699 trata da harmo-
nização de formatos para aplicações intera-
tivas de televisão que utilizam o paradigma 
declarativo, sendo seu escopo os serviços de 
radiodifusão. Essa Recomendação foi revisa-
da de forma a incorporar aspectos técnicos 
do Ginga-NCL – que compõe o padrão de 
middleware adotado no Brasil. A principal 
revisão da BT.1699 foi no sentido de incluir 
a utilização do NCL como linguagem de cola 
para harmonização de conteúdo declarativo 
de diversos formatos por meio da integração 
de apresentação, o que permite o uso do 
NCL para viabilizar a apresentação de con-
teúdo interativo em diversos países.

Recomendação UIT-T J.201: Harmoniza-
tion of declarative content format for inte-
ractive TV applications

Revisão semelhante à da Recomendação 
BT.1699 foi aprovada para a Recomendação 
J.201, que tem o mesmo objetivo de harmonizar 
conteúdo declarativo para aplicações interativas, 
no entanto, seu escopo são os serviços de TV 
a Cabo (Cabodifusão). Ou seja, o NCL também 
pode ser utilizado para harmonizar conteúdos 
declarativos de diversos formatos em um am-
biente de difusão de sinais por uma rede de TV 
a Cabo.

Recomendação UIT-T J.200: Worldwide 
common core – Application environment 
for digital interactive television services

Recentemente, a UIT-T finalizou o texto base 
para a revisão da Recomendação J.200, que 
trata da arquitetura geral para aplicações inte-
rativas de televisão. Essa revisão procurou mo-
dernizar a Recomendação contemplando novos 
padrões para aplicações interativas de televisão 
utilizados em diversos países. O conceito arqui-
tetural foi incorporado, de forma que o Ginga 
é totalmente aderente aos requisitos da Reco-
mendação J.200.

A revisão da J.200 propõe uma atualização da 
arquitetura básica das máquinas de execução e 
de apresentação definidas na Recomendação, 

além de revisar totalmente as referências e as 
definições utilizadas no texto do documento.

Recomendação UIT-T J.202: Harmoniza-
tion of procedural content formats for in-
teractive TV applications

Recentemente, a UIT-T também aprovou a re-
visão da Recomendação J.202, que trata da 
harmonização de conteúdo procedural para 
aplicações interativas com escopo nos Servi-
ços de TV a Cabo (Cabodifusão). A revisão da 
Recomendação J.202 propõe alterações do 
texto para refletir as recentes atualizações na 
estrutura das aplicações interativas com para-
digma procedural, principalmente no Brasil e 
no Japão. A proposta aprovada reconhece a 
necessidade de manter compatibilidade com 
os sistemas GEM (Globally Executable MHP) 
existentes e propõe uma nova arquitetura com 
dois núcleos. Um núcleo interno comum a to-
dos os países e um núcleo externo com duas 
alternativas possíveis: (1) uso do GEM, o que 
manteria a compatibilidade com os recepto-
res atuais e (2) uso do JavaDTV (ABNT NBR 
15606-6) que está baseado na arquitetura 
do Ginga-J, solução procedural do middlewa-
re Ginga brasileiro. Com a revisão, o Ginga-J 
também passou a ser contemplado na Reco-
mendação J.202 em apêndice do documento.

Revisão semelhante foi aprovada em outubro 
desse ano em reunião da Comissão de Estu-
dos 6 da UIT-R para a Recomendação UIT-R 
BT.1722: Harmonization of procedural content 
formats for interactive TV applications, de forma 
a contemplar as modificações no âmbito dos 
serviços de radiodifusão.

Roberto Hirayama é  vice-relator do GRN6 e da ques-
tão 11-3/2 da UIT-D. email: hirayama@anatel.gov.br

Por Roberto Mitsuake Hirayama

COMPLETA-SE O CICLO DE NORMALIZAÇãO 
INTERNACIONAL DO GINGA

Para mais informações sobre os 
temas, entre em contato com: 

Grupo Relator de Radiocomunicações 6 – 
Radiodifusão, e-mail: grr6@anatel.gov.br, 
Grupo Relator Normalização de 
Telecomunicações 6 - Redes e Aplicações de 
Televisão Multimídia, e-mail: grn6@anatel.gov.br, 
Assessoria Internacional da Anatel, 
e-mail: ain@anatel.gov.br 
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Por Madrilena Feitosa

INTERATIVIDADE
SET 2010 antecipa formatos e linguagens da TV digital do futuro

As inovações em interatividade para a TV di-
gital aberta, apresentadas no 19º Congres-
so Brasileiro de Engenharia de Televisão 

(SET 2010), se constituíram em um dos maiores 
atrativos para os participantes ávidos por interagir 
e descobrir o que poderá mudar nos seus hábitos 
de ver TV num futuro próximo. Na interação com 
os novos aplicativos, o público também quis saber 
como as suas demandas individuais poderiam ser 
atendidas pela tecnologia digital.

As indagações e o perfil apresentado pelos te-
lespectadores, no primeiro contato com as apli-
cações interativas, reforçam o conceito de que 
para fazer a diferença em um mercado onde 
aumenta a paridade entre produtos e serviços, 
as empresas devem proporcionar ao consumi-
dor uma experiência única. Figura 1 - No estande do SBTVD-T os participantes conheceram as inovações em interatividade
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Empresas desenvolvedoras de conversores e 
aplicativos para TV digital e emissoras de televi-
são entenderam essa tendência de mercado e, 
de olho nas necessidades cada vez menos mas-
sificadas dos telespectadores, apresentaram no 
estande do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Di-
gital Terrestre (SBTVD-T) uma gama de soluções 
interativas que buscam maior conexão com as 
demandas e perfis individualizados. 

Durante a realização do Congresso SET 2010, fo-
ram apresentadas aos visitantes ferramentas de 
interatividade que ainda nem chegaram ao mer-
cado, assim como algumas que já estão à dispo-
sição de milhares de brasileiros, revelando o capi-
tal criativo de empresas de televisão, fabricantes 
de equipamentos e marcas desenvolvedoras de 
conteúdos. Um traço comum é que se distinguem 
por antecipar, através de seus produtos e servi-
ços, os novos formatos e linguagens que serão a 
cara da TV no futuro.

A excelência dos criadores pode ser vista atra-
vés da diversidade de conteúdos interativos exi-
bidos no estande do SBTVD-T e que, em breve, 
serão oferecidos aos usuários.  O Congresso 
SET 2010 também possibilitou ao público par-
ticipante conhecer ferramentas de interativida-

vantagens está no fato de que a emissora pode 
determinar quais marcas vão exibir seus produ-
tos, através dos stickers, enquanto a programa-
ção normal está sendo exibida. Se o telespectador 
mudar de canal as opções de stickers também 
mudam, conforme o modelo de negócios da 
emissora. Os stickers serão colocados à venda 
na StickerShop, mas o telespectador, por outro 
lado, terá liberdade para comprar e incluir em seu 
menu permanente aqueles aplicativos que melhor 
atendem seu padrão de consumo.

Outro recurso que está em sintonia com a ten-
dência de mercado é a possibilidade de o usuário 
personalizar o seu menu criando stickers para 
atender a demanda individual, que não faz parte 
do pacote oferecido na assinatura do serviço. 

Público interage com 
aplicações em tempo real 
Influenciadas pela necessidade de responder à 
ânsia de interação dos indivíduos e grupos so-
ciais, que bem caracteriza as comunicações me-
diadas pelas novas tecnologias, na atualidade, as 
empresas EITV e HXD mostraram no estande do 
SBTVD-T seus novos conceitos de plataformas de 
TV interativa, apoiadas pelo padrão aberto Ginga. 

Foram apresentados ao público o EITV Mi-
ddleware, uma implementação completa do 
Ginga (NCL-Lua e Java) para receptores ISDB-
TB

  
(Serviço Integrado de Transmissão Digital 

Terrestre, padrão adotado pelo Brasil), além 
de ferramentas de interatividade desenvolvidas 
para emissoras como a Globo e SBT.

Os interessados que ainda não conheciam tive-
ram a oportunidade de ver e interagir com os 
primeiros modelos de interatividade que a Globo 
desenvolveu, em parceria com a EITV e outras 
empresas, dentre esses o da novela “Caminho 
das Índias”, assim como ferramentas mais re-
centes, a exemplo daquelas que foram lançadas 
durante a exibição da novela “Viver a vida” e 
também na Copa do Mundo 2010. 

As aplicações interativas da novela “Tititi” e 
“Passione”, que rodam apenas nos horários de 
exibição, foram transmitidas, excepcionalmente, 
nos horários de realização da Feira Broadcast and 
Cable, geralmente do meio-dia às 20h, a pedido 
dos fabricantes de equipamentos e empresas de 
engenharia de software para TV digital.

Quem visitou o estande do Fórum do SBTVD-T 
teve acesso ao menu interativo das novelas “Tititi” 
e “Passione” e navegou dentro da aplicação, ten-
do, por exemplo, a opção de saber mais informa-
ções sobre personagens e participar de enquetes. 

Quando o telespectador assiste a programa-
ção ele identifica que a aplicação está sendo 

Figura 2 -Stickercenter foi lançado no evento pela TOTVS (TQTVD)
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Figura 3- Público interagiu com aplicativos do Stickercenter
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de desenvolvidas por universidades, 
além de mais nove aplicações intera-
tivas pré-selecionadas como finalistas 
do Concurso Inovação e que disputa-
ram prêmios nas categorias melhor 
conceito, melhor produto e produto 
mais inovador.

No estande do Fórum do SBTVD-T, a 
interatividade esteve presente em tele-
visores integrados da Samsung e LG, 
este último já disponível no mercado 
desde o início do ano. Dentre as solu-
ções de mobilidade, uma das novida-
des foi a demonstração dos primeiros 
modelos de celulares equipados com 
o middleware Ginga e aplicativos para 
interatividade, da Nokia e LG.

Aplicações interativas 
para cada perfil 
de consumidor
Na busca competitiva por apresentar ao 
telespectador a melhor experiência de 
interatividade, a TOTVS (TQTVD) lançou 
no evento o Stickercenter, um conjunto 
de aplicativos de interatividade para TV 
digital que pode ser baixado e instalado 
na TV como em um computador. A solu-
ção leva aos aparelhos equipados com o 
middleware ByYou, implantação do Gin-
ga desenvolvida pela empresa, o concei-
to de widgets, batizados de stickers.

Os stickers são enviados para a tela do usuário 
junto com o sinal digital das emissoras de TV. O 
Stickercenter virá embarcado em receptores digi-
tais desenvolvidos pela Visiontec, mas que ainda 
não estavam sendo comercializados no período 
em que o congresso da SET foi realizado. Na SET 
2010 era possível interagir com os stickers cria-
dos para o Banco do Brasil, Climatempo, Extra, 
Uol, Walmart e para a Band. 

Segundo Marcelo Amaral, da TOTVS (TQTVD), 
os ícones são baixados na tela para que o teles-
pectador possa acessá-los de casa, sem a ne-
cessidade de ir a internet para obter informações 
e usufruir os serviços oferecidos pela instituição 
bancária, bem como os produtos e serviços 
disponibilizados pelas empresas varejistas e de 
comunicação. Isso é possível porque a aplicação 
já vem carregada pelo sinal de TV digital. Após o 
download, cada sticker vira um ícone na tela.

Além de permitir ao telespectador acesso às úl-
timas noticias, saber sobre a previsão de tempo 
e produtos em oferta, ir direto a  jogos e serviços 
bancários, o Stickercenter dá à empresa de TV 
maior controle sobre a publicidade transmitida 
ao usuário. Marcelo Amaral explica que uma das 
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transmitida. Se deseja 
interagir, ele permi-
te baixar a aplicação 
para o seu conversor 
(set-top box) e, a partir 
daí, pode participar da 
enquete, respondendo, 
por exemplo, qual o 
personagem preferido. 
Esses dados são envia-
dos para um servidor 
da Globo, via internet,  
e o radiodifusor, pelo ar, 
manda o resultado da 
enquete para a casa do 
telespectador, incluindo 
a sua participação, con-
forme explicou Edson 
Pedroso, da EITV, quan-
do demonstrava a apli-
cação para o público.

O Portal de Interativida-
de do SBT, exibido pela 
EITV no evento, tam-
bém captou a atenção 
dos congressistas, com 
notícias, programação, 
enquetes e produtos em 
promoção, apresentados 

em loja virtual, durante a transmissão da progra-
mação. O menu interativo fica no lado esquerdo 
superior da tela, permitindo ao usuário interagir 
com o aplicativo, sem prejudicar a exibição do 
conteúdo veiculado na programação normal. 

Quando se faz um clique no menu notícias, o 
texto escolhido aparece na parte inferior do vi-
deo, trazendo a data e a fonte onde se originou 
a informação. Quem navega no portal tem acesso 
também à previsão do tempo na localidade onde 
a aplicação está sendo exibida. 

A HDX Interactive Television, empresa de enge-
nharia de software, apresentou, no estande do 
Fórum, o aplicativo de interatividade, especial-
mente desenvolvido para as corridas de StockCar. 
Em fase de testes, ainda será disponibilizado pela 
TV Globo. A novidade já vem com as especifica-
ções do Ginga NCL e Java.

Navegando no menu interativo da StockCar, o 
usuário terá todas as informações sobre a classi-
ficação e a performance de cada um dos pilotos 
no campeonato, além de conhecer os circuitos 
onde as competições ocorrem e ainda terá aces-
so às últimas notícias, direto dos boxes.

Madrilena Feitosa é Jornalista da TV UFPB, Espe-
cialista em Marketing e Mestranda em TV Digital 
pela Faac-Unesp. e-mail: madrilena@uol.com.br

Figura 4 - TV Globo exibiu aplicação desenvolvida para a Copa do Mundo 2010
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Figura 5 - Portal de Interatividade do SBT no estande do SBTVD-T
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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
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A reunião de diretores da SET foi rea-
lizada no Hotel Estanplaza, em São 
Paulo, e contou com a presença de 

Adilson Pontes Malta, fundador e primeiro 
Presidente da SET. O encontro ocorreu no 
sábado dia 23 de outubro, com o objetivo 
de debater os resultados do Congresso 
2010 e preparar o calendário da sociedade 
para o próximo ano.

Na abertura da reunião, a re-eleita pre-
sidente da SET, Liliana Nakonechnyj 
agradeceu a presença de todos e listou os 
principais produtos da SET, preparando a 
pauta para a reunião. Com destaque para o 
SINDVEL a presidente apresentou os atuais 
parceiros da SET e comentou sobre o Con-
gresso SET deste ano, que teve um público 
de 1600 participantes.

Em seguida, foram exibidos os principais de-
safios da SET para este biênio de 2010-2012. 
Entre eles destacam-se:
•	 O	 cenário	 de	 convergência:	 “o	 tele-

visor”, antigo veículo somente da TV 
aberta, passa a oferecer entretenimen-
to audiovisual provido por diversas tec-
nologias - televisão aberta, paga, banda 
larga e internet. Interatividade e Novas 
Mídias  são desafios e oportunidades 
para as TVs abertas;

•	 O	aumento	da	importância	da	SET		no	ce-
nário brasileiro e internacional.

•	 A	 criação	 da	 Diretoria	 Internacional	 e	 o	
aperfeiçoamento da participação da SET 
em eventos internacionais;

•	 Conciliar	a	experiência	e	contribuição	dos	
ex-presidentes na construção do futuro 
da Sociedade;

As melhorias do Congresso SET e também 
sobre pontos que precisam de atenção.

Com a pauta pré-estabelecida, os participan-
tes foram divididos conforme a relação de 
diretoria, formando sete grupos de trabalho: 
1 Eventos, Marketing e Editorial
2 Regionais
3 Ensino
4 Editorial
5 Segmentos de Mercado
6 Internacional
7 Tecnologia e Interatividade

Eventos e Marketing SET
A diretora de eventos, Daniela Souza, des-
tacou o modelo dos eventos regionais esta-
belecido em 2010, no qual os fornecedores 
que apresentam palestras e/ou produtos pa-
trocinam o evento, viabilizando a inclusão na 
grade de palestrantes os profissionais convi-
dados pela SET.

“O próximo objetivo é que os eventos regio-
nais sejam auto-sustentados, com patro-
cínios que permitam, se necessário, arcar 
com todos os custos de realização”, afirma 
Daniela. A diretora de eventos citou ainda, 
um conjunto de profissionais do mais alto 
gabarito disposto a compartilhar suas expe-
riências e contribuir para o meio, produzindo 
palestras de altíssimo nível e alavancando 

a presença de um enorme contingente de 
participantes. Esta novidade também está 
prevista para eventos como o Congresso 
SET e o SET e Trinta. O diretor de Marketing, 
Cláudio Younis, completou a apresentação 
sugerindo a criação de mais eventos reali-
zados pela SET.

Diretorias Regionais e Ensino
Euzébio Tresse, consultor técnico da SET, 
sugeriu a criação de uma certificação profis-
sional da Sociedade para os associados que 
participam dos eventos, cursos, entre outros. 
Além disso, Tresse destacou que a SET pre-
cisa aperfeiçoar o consenso em relação aos 
patrocínios dos eventos regionais.

A necessidade de reformular o programa 
Acadêmico-Científico do Congresso da SET, 
foi a primeira medida apresentada por Car-
los Nazareth, diretor de Ensino. Na opinião de 
Carlos mudar o perfil do Comitê Organizador 
do Acadêmico-Científico e convidar profis-
sionais respeitados em cada área de atua-
ção, atrairão novos candidatos a participar 
dos eventos e trabalhos realizados pela SET. 
Também foram sugeridos criar minicursos, 
produzir CDs com os papers apresentados e 
convidar um “Keynote speaker” destacado no 
mundo científico internacional.

“Para isso, o uso do JEMS é imprescin-
dível” conclui Nazareth. Para quem des-
conhece a sigla, “Journal and Event Ma-
nagement System (JEMS)”  é o nome de 

José Munhoz, Liliana e Olimpio Franco na abertura da reunião em São Paulo

PREPARATIVOS PARA O NOVO BIêNIO 2010- 2012
Por Thiago Leite
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SOCIEDADE BRASILEIRA DE  

 
 
 
 

      SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE 
TELEVISÃO 

 

 

 

Sobre a NAB: Mais de 100.000 visitantes, 1.500 expositores de 150 países em uma área de 83.000 m2.  
Conferencias em paralelo à feira:  Gerenciamento e Engenharia de Broadcasting, Produção e Pós-produção, Multimídia e 
Cinema Digital  entre outras 

Quem deve visitar a feira: Profissionais de televisão, rádio e cinema, produção e pós-produção de filmes/vídeos, 
áudio, novas mídias, internet, streaming, banda larga, serviços sem fio, via satélite, telecomunicações e mídias convergentes. 
 
 

 
 

A Embaixada Americana em parceria com a Brazilusa Turismo está organizando a Delegação Oficial brasileira 
para visitar a NAB.       

A SET ─ Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão ─  integrará esta delegação e incentiva todos os seus 
associados, parceiros e colaboradores a participarem. 

 

 
PARTICIPE DESTA DELEGAÇÃO E APROVEITE PRIVILÉGIOS EXCLUSIVOS 

 
 

 
Preços especiais para grupos com saídas de 
São Paulo , Rio de Janeiro , Curitiba , Belo 
Horizonte , Nordeste e outros estados 

 
Parcelamento sem juros 

 
Balcão de atendimento no hotel e na feira 

 
Saídas 08 e 09 de abril ( consulte-nos para 
outras datas de saída/retorno e roteiros 
personalizados) 

 
Agendamento exclusivo para concessão ou 
renovação do visto americano, como 
delegação oficial da Embaixada Americana   

      (para profissionais da área, visto de negócios  
       e turismo )       
 

 

 
Rua Estela, 515 - Bloco D - Conj. 31 
04011-002 - São Paulo - SP – Brasil 

Tel.: 11 5083-2323 - Fax: 11 5083-2001 
nab@brazilusa.com.br 
www.brazilusa.com.br 

 

            
Informações a respeito da 

Delegação Oficial da Embaixada Americana 
Ebe Raso – ebe.raso@trade.gov 

Tel.: 55/ 11 5186-7339 

 

 
09 a 14 de abril de 2011 

Las Vegas – EUA 
www.nabshow.com 
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Certamente de um ano para outro 
sempre existe uma grande evolução 
em termos de organização e qua-

lidade dos eventos da SET, incluindo os 
regionais voltados para um público muito 
qualificado do mercado de radiodifusão. Os 
temas abordados são para o aprofunda-

mento do conhecimento das tecnologias de 
rádio e televisão e discussão técnica entre 
os profissionais do mercado. 

O evento SET Centro-Oeste 2010, ocorrido 
nos dias 10 e 11 de novembro, em Brasília, 
foi um sucesso! O evento aconteceu no audi-
tório do Espaço Cultural da Anatel que possui 

uma excelente infraestrutura para este tipo de 
evento. Participaram do evento 18 palestran-
tes da área de Tecnologia de Broadcasting e 
um público com mais de 250 pessoas. 

Na cerimônia de abertura estiveram pre-
sentes o diretor da SET Centro Oeste, 
Emerson Weirich, o conselheiro da SET, Ro-

SET CENTRO-OESTE 2010
Por Emerson Weirich

Cerimônia de abertura, (da esquerda para a direita), Daniel Slavieiro (ABERT), Ara Apakar Minassian (Anatel), Emerson Weirich (diretor 
SET Centro Oeste), Antonio Berbel (vice-diretor SET Centro Oeste e o o conselheiro da SET, Roberto Franco.
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um  sistema de submissão de artigos, 
conhecido também como o antigo EDAS, 
um s oftware livre desenvolvido por pesqui-
sadores estrangeiros.

Diretoria Editorial
Valderez de Almeida Donzelli, diretora Edi-
torial da SET, mostrou o estado atual das 
publicações da SET. Dentre elas temos a 
Revista da SET, Revista da Radiodifusão, 
Revista Especial da SET e SET Day-by-Day 
na NAB (em 2010).

A última edição da Revista de Radiodi-
fusão já está no site e traz todos os ar-
tigos acadêmicos autorizados e apre-
sentados no Congresso da SET. Confira 
a versão online!

Estão sendo programados ainda: news sema-
nal da NAB, do IBC e cobertura dos Regionais, 
entre outros. Vale destacar também que o di-
retor executivo da SET, José Munhoz, deu a 

boa notícia de aprovação da Revista da SET 
como beneficiária da Lei Rouanet.

Segmentos de Mercado e 
Diretoria Iinternacional
Os representantes da diretoria de Segmentos 
de Mercado sugeriram temas para o próximo 
Congresso SET. Entre eles: 3D, 4K e 8K e cita-
ram novas redes como a Kyatera (pesquisa em 
internet avançada). Alertaram para o colapso da 
infraestrutura da web atual, e a necessidade do 
IPV6. Destacaram a atenção para as diferen-
ças da interatividade nas TVs pagas e grátis, 
vídeo sobre IP, broadband TV, aproximação da 
internet (WC3 – consórcio que acompanha as 
atividades da web em todo o mundo procuran-
do algum tipo de regulamentação - http://www.
w3.org/ ). De modo que há necessidade de se 
pensar em aumentar o valor agregado para o 
associado criando certificação e cursos para 
técnicos e engenheiros.

Na diretoria Internacional foi detalhado a 
estratégia para implementação de suas 
ações, ampliando o site da SET para ver-
sões em inglês e espanhol. Foram pro-
postos aperfeiçoar a parceria com a NAB 
e idealizar outras com IBC, SMPTE e EBU. 
Sugeriu-se também versões traduzidas da 
Revista da SET, em inglês e em espanhol, 
para alavancar a penetração da Sociedade 
nos outros países.

Tecnologia e Interatividade
Raymundo Barros, diretor de Tecnologia, 
finalizou as apresentações, falando sobre: 
Planejamento e Canalização Digital, Loud-
ness; Melhoria do método operacional de 
implantação do ISDB-T

B
  de modo que não 

ocorram falhas; E convergência da TV aberta 
com outras mídias.
Thiago Leite é assistente de produção da Revista 
da SET. email: thiago@set.com.br
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Espaço Cultural da Anatel recebe os participantes do SET Centro- Oeste 2010.

berto Franco, o vice-diretor da SET Centro 
Oeste, Antonio Berbel, o superintendente 
de comunicação de massa da Anatel, Ara 
Apakar Minassian, e o presidente da Asso-
ciação Brasileira de Emissoras de Rádio e 
Televisão (ABERT), Daniel Slavieiro. Na en-
trada do auditório os participantes tiveram 
a oportunidade de conhecer equipamentos 
dos fabricantes Screen Service, Vídeo Sys-
tems e Mattedi.

Os palestrantes abordaram temas como 
digitalização, regionalização da cobertura, 
tapeless, curso de medidas de áudio e ví-
deo, compressão de vídeo, tecnologia 3D 
para televisão, interatividade, redes de fre-
quência única, automação, tecnologias de 
transmissão em ISDB-T, infraestrutura crí-
tica de radiodifusão, Loudness e curso de 
áudio multicanal.

Entre os palestrantes estavam represen-
tantes de empresas, emissoras, governo e 
entidades. São eles: Alexandre Rafael Lenz, 
do Centro Internacional de Tecnologia de 
Software (CITS), Alexandre Sano, do SBT 
e vice diretor de tecnologia da SET, Carlos 
Nazareth, do Inatel e diretor de ensino da 
SET; Cristiano Barbieri, da Harris, Dárcio 
Pascale, da AD Digital, David Campelo, 
da TOTVS, Erick Soares, da Sony, Fabrizio 
Reis, da Screen Service, Felipe Andrade, da 
Grass Valley, Luis Rodrigo Opennheiner, da 

Linear, Paulo Ferreira, da Iatec, Regina De 
Felice Souza, representando a Presidência 
da República, Ronald Siqueira Barbosa, 
diretor de rádio da SET e diretor de tec-
nologia da ABERT, Sergio Constantino, da 
Panasonic, Silvino Almeida, da Tektronix/Vi-
deodata, Zilda Beatriz Abreu, do Ministério 
das Comunicações

Ao total 10 empresas patrocinaram o even-
to: a Screen Service como patrocinador 
tecnologia e demonstração; a AD-Digital, 
Grass Valley, Harris, Linear, Panasonic, 
Sony e Tektronix/Videodata foram patroci-
nadores de tecnologia; e as empresas Mat-
tedi e Vídeo Systems como patrocinadores 
demonstração.

A região Centro-Oeste é uma região que 
concentra as emissoras públicas federais 
e todas as redes de emissoras comerciais. 
Todas estas emissoras estão com o desa-
fio de digitalizar as estruturas internas de 
estúdio e digitalizar as estruturas de trans-
missão.

A maioria das empresas já está com trans-
missor digital principal instalado, sendo 
que o próximo passo será a instalação de 
gap fillers ou transmissores em SFN (Rede 
de Frequência Única). Este é um assunto 
de grande interesse das emissoras pois 
trata-se do desafio tecnológico que os en-

genheiros estão vivenciando atualmente. 
No SET Centro-Oeste 2010 o representante 
da Screen Service, Fabrizio Reis, mostrou 
as tecnologias para regionalização de TV 
digital com sistemas em SFN. Já Luis Ro-
drigo, representante da Opennheiner, da 
empresa Linear, apresentou as técnicas de 
distribuição e repetição de sinais ISDB-TB

 
via UHF BTS, microondas ou satélite. Tam-
bém no mesmo assunto, Cristiano Barbieri, 
da Harris, mostrou algumas tecnologias de 
redes MFN e SFN e a distribuição de sinais 
através de redes IP e ATM (STM-1 e E3). 
A qualidade do sinal em uma rede digital 
é um assunto que foi abordado por Silvino 
Almeida da Tektronix/Videodata.

Também na área de transmissão, Alexandre 
Rafael Lenz, da CITS, apresentou para os 
associados SET do Centro-Oeste um interes-
sante levantamento de testes realizados em 
várias capitais do Brasil no sinal digital das 
emissoras, mostrando assim a importância da 
conformidade de sinais com as normas ISDB-
T para um funcionamento correto da TV digi-
tal. Quanto às normas de interatividade, David 
Campelo, da TOTVS, fez um grande apanhado 
sobre as normas de transmissão de interati-
vidade no padrão digital brasileiro tanto para 
full-seg quanto para one-seg.

Outro assunto em que as emissoras con-
tinuam tendo interesse no momento é a 
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Na mesa de abertura, Mario Costa (rede Amazônica),  Nivelle Daou Jr (diretor do SET Norte) e Euzébio Tresse (consultor técnico da SET). 

Nos dias 23 e 24 de novembro, o 
Centro de Convenções do Distrito 
Industrial de Manaus foi sede do 

SET Norte 2010. Durante os dois dias, 
o público proporcionou um importante 
encontro para troca de informações e de 
experiências, podendo também, assistir 
a debates de profissionais do Mercado 

Brasileiro de Tecnologia de Broadcasting 
- TV, Rádio e Telecomunicações.

“Como nos anos anteriores, o SET Norte 
2010 foi preparado pela SET e pela Fun-
dação Rede Amazônica (FRAM)”, explica 
o Diretor Regional do SET Norte, Nivelle 
Daou Junior. “Enquanto a SET escolheu 

quais palestrantes podiam discorrer me-

lhor sobre os temas escolhidos pelo Di-

retor Regional, a FRAM organizou todas 

as facilidades para o evento. Este ano, 

nosso objetivo foi abordar todos os temas 

que abrangem o universo da TV digital, 

incluindo a interatividade”. 

Por Thiago Leite

SET NORTE 2010
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transição da infraestrutura dos estúdios 
para digital, para alta-definição e para 
tapeless. Sergio Constantino, da Panaso-
nic, mostrou como funciona a compressão 
AVC-Intra e os princípios básicos de te-
levisão em 3D. Já Erick Soares, da Sony, 
debateu com o público sobre os padrões, 
formatos e aplicações das tecnologias ta-
peless. Darcio Pascale, da AD-Digital fez 
um apresentação sobre a importância do 
armazenamento, controle e gerenciamento 
do conteúdo. Na apresentação de   Felipe 
Andrade, da Grass Valley, tivemos um de-
bate sobre distribuição de conteúdo multi-
mídia, destacando a relevância do conteú-
do de TV para internet. 

Os minicursos são atrativos tanto para 
emissoras como para os participantes de 
Universidades, por isso, devemos man-
ter este tipo de treinamento nos eventos 
regionais. No SET Centro-Oeste 2010 fo-
ram dados dois minicursos. Um por Carlos  

Nazareth, da SET e INATEL, sobre digitali-
zação e compressão de áudio e vídeo, e o 
segundo sobre áudio e multicanal dado por 
Paulo Ferreira, do Iatec.

As fragilidades e as vulnerabilidades dos 
sistemas de radiodifusão foram apresen-
tados em uma palestra sobre Infraestrutu-
ra Crítica de Radiodifusão feita por Ronald 
Siqueira Barbosa, da SET e ABERT, Regina 
De Felice Souza, da Presidência da Repúbli-
ca, e Zilda Beatriz Abreu, do Ministério das 
Comunicações.

Foi possível notar que os profissionais do 
Centro-Oeste ficaram muito interessados 
com a palestra de Alexandre Sano, do SBT, 
e coordenador do grupo de trabalho da SET 
sobre Loudness. Foi discutida a metodologia 
para solucionar o problema muito comum em 
televisão e que tem se agravado com o digi-
tal que é a diferença de nível de áudio (inten-
sidade sonora percebida pelo telespectador) 

entre o programa e o intervalo comercial e 
entre os diferentes canais de TV.

De fato, a melhor forma de abordar estes 
assuntos de tecnologia de televisão é como 
realizamos nos eventos regionais, ou seja, 
trazendo palestrantes de fabricantes ou 
instituições de pesquisa para debater as 
dúvidas e desafios enfrentados na região. 
A participação dos associados da SET no 
evento regional é fundamental devido ao 
intercâmbio com outros profissionais de 
outras empresas da região e da integração 
com fornecedores de produtos. 

Acredito que um fator importante para a 
continuidade do evento regional é manter o 
aprofundamento de assuntos tecnológicos e 
nas novidades.

Veja a cobertura do evento em http://www.
youtube.com/user/SETbrasilia

Emerson é diretor da SET Centro Oeste. email: 
emerson.weirich@gmail.com



Este ano, o SET Norte teve a presença de 150 participantes.
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O conteúdo do evento  foi adaptado com 
as questões tecnológicas vivenciadas 
na região. Este ano, por exemplo, a in-
dústria da Zona Franca de Manaus vive 
uma intensa corrida para apresentação 
de produtos com interatividade e tec-
nologia 3D. Os palestrantes buscaram 
apresentar os fundamentos necessários 
à compreensão dos conceitos e teorias, 
de tal modo que toda a platéia conse-
guisse acompanhá-las. 

Pesquisadores, estudantes e engenheiros 
veteranos em radiodifusão assistiram ao 
seminário regional. “Nas ultimas edições 
do evento, tem-se notado uma participa-
ção cada vez maior dos centros de pes-
quisa da região. Ausentes nas primeiras 
edições do SET Norte, agora têm presen-
ça determinante no seminário e em mui-
tos projetos ligados à TV digital”, conta 
Nivelle. O SET Norte é uma excelente 
oportunidade de atualização tecnológica 
para os profissionais da área, ainda mais 
porque Manaus e outras cidades da re-
gião possuem muitos cursos de formação 
em TV digital que estão em fase de aper-
feiçoamento.

“Ainda falta muito para a conclusão 
da implantação da TV digital no Bra-

sil. Sendo que a tecnologia 3D já se 
apresenta como irreversível, talvez com 
muito mais interesse dos fabricantes de 
receptores que veem nessa modalidade 
um apelo maior para o consumidor”, 
afirma o diretor. Com as mudanças ra-
dicais que a tecnologia apresenta, os 
eventos regionais proporcionam uma 
adaptação dos profissionais em seu 
próprio contexto. “O radiodifusor do 
norte do país, se por um lado ainda não 
enfrenta a concorrência feroz das TVs 
por assinatura e internet, por outro, ob-
serva atentamente as ofertas de conte-
údo oferecidas pelas Teles e como in-
teragir com elas. Depara-se ainda com 
a proliferação desenfreada e pouco 
fiscalizada das rádios e TVs comunitá-
rias que, em quase sua totalidade, não 
obedece às características técnicas 
fundamentais que definem esse tipo de 
serviço, prejudicando as empresas que 
operam dentro da legislação”.

Mesmo este conteúdo sendo de vital 
importância para o profissional da área, 
muitas pessoas ainda se veem impossi-
bilitadas de comparecer ao evento. A re-
gião é muito ampla e de difícil locomoção. 
Este fato dificulta a divulgação do encon-

tro e busca na internet uma solução mais 
adequada para se comunicar com os ou-
tros profissionais da região. “Toda orien-
tação e transmissão de conhecimentos 
e tecnologia serão de grande impacto 
nas ações dos profissionais que terão a 
missão de implantar essa tecnologia nas 
suas comunidades”, destaca Nivelle. 

“A transmissão por satélite também 
é uma medida viável, fazendo acordos 
com os governos regionais para que se 
utilize a rede pública de satélites das 
secretarias de educação para garantir 
a transmissão para todos os municípios 
atendidos pelo projeto governamental”, 
conclui o diretor. Estas e outras medi-
das podem ser implementadas ao longo 
dos próximos anos. Contudo, Nivelle já 
adianta que para o ano que vem já es-
tão estudando uma nova estrutura para 
a apresentação do evento.

Para quem tiver maior interesse em co-
nhecer o SET Norte 2010, o site da SET 
conta com toda a programação detalhada 
e, inclusive, realiza chamadas periódicas 
para todos os eventos regionais.

Thiago Leite é assistente de produção da Re-
vista da SET. email: thiago@set.com.br
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DIRETORIA

GALERIA DOS FUNDADORES
AMPEX – CERTAME – EPTV/CAMPINAS – GLOBOTEC – JVC/TECNOVÍDEO – LINEAR – LYS ELETRONIC 

PHASE – PLANTE – RBSTV – REDE GLOBO – REDE MANCHETE – SONY – TEKTRONIX - TELAVO

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.

DéCIMA SEGUNDA DIRETORIA SET - BIêNIO: 2010 -2012
A Diretoria da SET é composta por profissionais que atuam nas diversas áreas relacionadas com a criação e distribuição 
de conteúdo, sendo eleitos pelos associados SET, em assembléia geral ordinária realizada a cada dois anos. 
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