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 Apresentação

Esta edição da Revista de Radiodifusão tem por tema “Os caminhos da TV brasileira”. Apresenta 

pesquisas, debates e reflexões sobre o futuro da televisão no Brasil. Com o sucesso da implanta-

ção da TV digital e das migrações dos parques analógicos para digitais, quais são os desafios que 

a TV brasileira está enfrentando e irá enfrentar daqui para frente? Como será o processo de interio-

rização do sinal digital até o switch off? Como a convergência e o mundo digital, impactam a forma 

de fazer, gerenciar, comercializar e ver TV? Como é, e como será, a TV brasileira? Quais tecnolo-

gias estão sendo pesquisadas? São algumas perguntas que os artigos buscam responder, a partir 

de pesquisas e análises sobre o desenvolvimento de tecnologias, conteúdos, modelos de negócio, 

comportamento e audiência.

A Revista recebeu 23 artigos para esta edição. Após o processo de revisão do Comitê Científico, 

foram aprovados oito trabalhos, sendo quatro trabalhos da área da Comunicação, com enfoque 

reflexivo e teórico, e outros quatro das áreas da Computação e Engenharias, com enfoque tecnoló-

gico. Essas análises multi e interdisciplinares estão de acordo com o estágio atual do mercado e da 

pesquisa científica da área da radiodifusão. Hoje é extremamente difícil separar o conteúdo da 

tecnologia, o negócio da implementação, e a análise histórica da engenharia. Dessa forma, esta 

edição da Revista de Radiodifusão traz uma visão sobre os caminhos da TV brasileira, a partir das 

três principais áreas envolvidas no seu desenvolvimento: Comunicação, Computação e Engenha-

ria.

Segue a relação dos trabalhos aprovados, e respectivos resumos.

O futuro da televisão digital aberta no Brasil, de Francisco Machado Filho
O presente trabalho analisa as tendências apontadas pela configuração de uma sociedade pós--

industrial colocando em cheque o atual modelo de TV aberta no Brasil. Com isto, toda relação entre 

a televisão e a audiência está se re-configurando e estratégias estão surgindo na tentativa de se 

manter os mesmos níveis de recepção da TV analógica. Este artigo busca chamar a atenção para 

estas transformações e sua relação com a nova audiência.

O futuro da TV na fusão tecnológica que tudo altera, de S.Squirra
No intuito de entender o futuro da televisão, o presente texto centra-se na argumentação teórica, 

partindo do princípio que se torna fundamental aproximação analítica convergindo segmentos cien-

tíficos distintos. Evidencia pertinência da aproximação da engenharia com as comunicações para 

entender o processo de transformação dos aparelhos de TV em displays digitais interativos, móveis 

e o tempo todo conectados.

  6    Revista de Radiodifusão •  “Os caminhos da TV brasileira”  • v. 07 • n. 07• 2013



Propõe um olhar centrado na evolução das tecnologias e suas interações humanas e não exclusi-

vamente nos aspectos técnicos dos aparelhos, parte importante, mas não excludente. A evolução 

tecnológica que a sociedade experimenta levará o conjunto de equipamentos disponíveis (incluído 

o aparelho de TV) para uma realidade totalmente diferente da atual, que quebra a hegemonia da 

grade de programação e requer que o próprio negócio da televisão seja reestruturado. Isto, pois 

altera a modelo econômico até aqui vigente, que é centrado no financiamento de todo o sistema 

pela venda dos espaços comerciais que, entre outras coisas, verticaliza a programação. Tal modelo 

tem seus dias contados, o que escancara uma migração para um novo modelo de negócios e a um 

processo de submissão aos consumidores.

Retransmissoras digitais: apagão em 2016? de Willians Cerozzi Balan
Cinco anos após o início das transmissões da TV Digital no Brasil, faltando aproximadamente três 

anos para o desligamento da transmissão analógica, observou-se o empenho das emissoras e da 

indústria de equipamentos para televisão, no que tange a substituição da atual tecnologia de produ-

ção, registro, edição e exibição de sons e imagens, inclusive em alta definição, da implantação dos 

equipamentos para transmissão, retransmissão e, principalmente, o impacto para o telespectador, 

que deverá se preparar para a recepção digital ou com substituição de seus televisores ou aquisi-

ção de set-top-box, em prazos já determinados pelo Ministério das Comunicações, sob o risco de 

não mais receber as transmissões de sinal da TV aberta brasileira a partir de 29 de junho de 2016. 

Este texto reflete sobre problemas no processo de implantação da transmissão digital no Brasil que 

poderá comprometer a cobertura do território nacional com o sinal digital, limitar a capacidade de 

recepção em alta definição nas localidades mais afastadas dos grandes centros e, em consequên-

cia, implicar no atraso em se produzir conteúdo com os recursos disponibilizados pela nova tecno-

logia.

A audiência participativa na TV - da inércia a co-criação, de Dimas Dion
Vivemos numa nova Era da comunicação. Uma Era em que as pessoas não são somente especta-

doras. Constroem junto com as mídias a evolução da programação e do papel dela mesma nesse 

jogo todo. Este artigo busca mostrar um microcosmo do fenômeno que as novas tecnologias vêm 

promovendo junto à audiência. E esta última, por sua vez, ganha o empoderamento de assistir, 

reprisar, criticar, interagir e até co-criar com o emissor. Tudo ainda está em construção e todos 

estão gerando uma nova forma de vivenciar a mídia televisiva. Desde simples interações em redes 

sociais pelo público ou uma votação de eliminação em um reality show até a experimentação de 

uma história em diversas mídias. Vamos da comunicação direcional até a transversalização do con-

teúdo com a participação da audiência nas narrativas transmídia.

Revista de Radiodifusão •  “Os caminhos da TV brasileira”  • v. 07 • n. 07• 2013        7   7



Produção de conteúdos interativos: uma experiência do projeto estação-escola de televisão 

digital/LAVID/XPTA.LAB, de Kellyanne Alves, Mariana Lula, Tatiana Tavares e Guido Souza Filho

No contexto de implementação da TV digital interativa no Brasil se vivência uma grande necessida-

de de geração de conteúdos interativos para alimentar esta mídia. A partir deste cenário, o projeto 

Estação-Escola de Televisão Digital (EETVD) objetivou capacitar e estimular a formação de produ-

tores de conteúdo digital e de aplicação interativa a partir da organização de uma rede de parceiros 

audiovisuais independentes das regiões Norte-Nordeste. A EETVD foi um projeto aprovado no 

edital do Programa Laboratórios de Experimentação e Pesquisa em Tecnologias Audiovisuais – 

XPTA.LAB lançado em 2009. Este artigo apresenta como se deu o processo de gerenciamento e 

de produção dos conteúdos interativos por meio dessa rede de parceiros e faz uma análise dos 

roteiros interativos produzidos.

Desenvolvimento de aplicações sensíveis ao contexto da programação diante das não con-
formidades dos sinais das TV brasileiras, de Carlos Andre Guimaraes Ferraz e C. A. S. 
Santos
Este artigo apresenta soluções para implementação de aplicações sensíveis ao contexto de progra-

mação para o sistema ISDB-Tb. Para que seja possível construir aplicações sensíveis ao contexto, 

é necessário que as informações capturadas no ambiente de execução das aplicações sejam confi-

áveis. Conforme apresentado no artigo, os sinais digitais das principais emissoras de TV ainda não 

estão completamente em conformidade com as normas ABNT e isso traz uma série de problemas 

para usuários e desenvolvedores de aplicações. Diversos problemas observados nos sinais digitais 

das emissoras brasileiras são descritos e analisados, do ponto de vista do usuário e dos desenvol-

vedores. A partir disso, soluções robustas para contornar o problema de não conformidade dos 

sinais e enriquecer a experiência dos usuários com oferta de informações extras contextualizadas 

ao programa em exibição são apresentadas e analisadas.

Análise de audiência e interação de usuários de sistemas de TV interativa, de Samuel da 
Costa Alves Basilio, Marcelo F. Moreno e Eduardo Barrére
Apesar do notável avanço dos serviços de televisão digital, a medição de audiência, assim como 

outros modelos de análise de mídia, ainda dependem de técnicas obsoletas e normalmente caras, 

que remontam à era analógica. Além disso, a introdução de serviços interativos em terminais de TV 

não tem sido consideradas adequadamente nas pesquisas de mercado. A análise da audiência dos 

usuários, assim como a de seu comportamento interativo, pode impulsionar este mercado, que 

ainda não descobriu uma possível “killer application”. Este trabalho propõe e compara duas aborda-

gens para captura da audiência e interação dos telespectadores em sistemas de TV Digital Interati-

va (TVDI). A primeira abordagem para va (TVDI). A primeira abordagem para 
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captura dos dados é baseada em novas extensões para os já existentes padrões de middleware, já 

a segunda faz uso apenas dos recursos comumente suportados por estes padrões. Os dados cap-

turados devem ser enviados para um servidor de agregação de serviços que permite que diferentes 

tipos de relatórios sejam gerados e disponibilizados de forma online e em tempo real. Esse servidor 

de agregação de serviços aliado a outras ferramentas compõem o Interaction and Audience Analy-

sis Service Provider (IAASP), que é descrito e implementado nesse trabalho.

Contribuição ao estudo da difração por irregularidades do terreno nas faixas de VHF e UHF, 
de André V. Pinho Luiz e Mauro S. Assis
Este trabalho apresenta um modelo híbrido e semiempírico para o cálculo da difração causada por 

irregularidades do terreno nas faixas de VHF e UHF. O modelo segue a mesma linha do método 

denominado Deygout-Assis adotado pela Sociedade de Engenharia de Televisão (SET) nos estu-

dos de planejamento de televisão digital no Brasil. A diferença fundamental deste modelo é levar 

em conta não apenas a teoria da difração por obstáculos múltiplos, mas também a propagação 

sobre uma terra esférica lisa e um procedimento de interpolação para avaliar o efeito da difração na 

transição entre estas duas soluções. A ferramenta computacional MATLAB foi utilizada para testar 

o modelo proposto comparativamente ao modelo Deygout-Assis tendo por referência 8934 medi-

das disponíveis no banco de dados do Setor de Radiocomunicações da União Internacional de 

Telecomunicações (ITU-R). A análise dos resultados numéricos mostrou que o modelo proposto 

apresenta um desempenho ligeiramente melhor, particularmente no que diz respeito ao valor do 

erro médio. Comentários sobre possíveis fontes de erro na estimativa do efeito de difração e consi-

derações adicionais sobre o uso do modelo nos cálculos de cobertura e interferência complemen-

tam o trabalho.

Boa leitura,

Valdecir Becker e Guido Lemos

Editores
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O Futuro da Televisão Digital Aberta no Brasil

Francisco Machado Filho
fmachado@faac.unesp.br
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Francisco Machado Filho 

- UNESP, Bauru/SP, Brasil - fmachado@faac.unesp.br 

 

RESUMO: O presente trabalho analisa as 
a 

-industrial colocando em cheque o 
atual modelo de TV aberta no Brasil. Com isto, toda 

-

 

 

A TV Digital no Brasil aberta no Brasil vem 

qualquer nova tecnologia, ainda mais quando se 

encontra boa parte da s

mostrando um componente ainda mais significativo 

experimentados pelas sociedades no passado. A 

co

plataformas de d

diferencia da maioria das emissoras do mercado 

positivos de faturamento com publicidade mesmo 

importantes que devem ser analisadas agora, 

pequenas e identif

velocidade assustadora, o que afirmamos hoje, 

 

Este artigo tem por objetivo analisar as 

TV aberta brasileira que veio 

se consolidando a mais de 60 anos e atualmente se 

configura em um dos mais importantes mercados 

televisivos do mundo. O texto pretende demonstrar 

, bem como 

caminhos para que o futuro da TV aberta digital 

o 

e qualidade como uma das melhores do mundo, 

inclusive se tornando um exemplo a ser seguido 

dentro das novas possibilidades da TV Digital na 
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missoras de TV aberta? 

Produzir programas, educar, entreter, distribuir 

Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, em seu artigo 

-se a necessidade de 

 forma, 

quanto menor a audiência, menor o investimento em 

espec

formada para atender a demanda da audiência 

nascida na Era Industrial, que se baseava - e ainda 

se baseia -

sintonizados no programa ou canal.  

-

demog

saltou para 60% e, em 2000, para 80%. (MATTOS, 

ubiu para 83,8%.1 Nesse 

contexto, o consumo de produtos industrializados e 

o crescente aumento do mercado consumidor 

                                                           
1

<http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx>. Acesso em: 
06 set. 2010, 06:25. 

agrada no 

aparelho.  

nossa sociedade. Na Era Industrial, o trabalho 

organi

o as mesmas que forjam o 

-

eptor 

 

internet, mas foi expandida por essas tecnologias 

fosse ainda maior e se tornaram a principal 

ferramenta para que as duas principais 

impactassem ainda mais a sociedade: a flexibilidade 

de p

conectada ou IPTV, na tentativa de atingir a 

audiência fragmentada, consequência da 
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e emprego. Assim, como a sociedade veio se 

se estruturando em algo novo e distinto da 

caracter  

e 

engajamento da audiência que vigoravam para a 

enquanto durar esse estado transicional, continuar 

ruturado dentro dos 

paradigmas da Era Industrial e ao mesmo tempo, 

atender a uma demanda crescente de produtos 

me

se inter-relaciona e consome produtos 

comunicacionais por meio das redes sociais e pelas 

altamente personalizantes e individualizantes. Como 

variados grupos (nichos) que formam esta nova 

 

A TV ABERTA E OS DISPOSITIVOS DE 
SEGUNDA TELA 

a 

tradicionais em atender a essa nova realidade, pois, 

mensagens para grandes grupos, com uma grande 

-

).  

-

aplicativos (app's), inclusive a interatividade, que 

busca exatamente atingir estes novos nichos de 

Congresso de Broadcasters nos EUA, a NAB 2013 

(National Association of Broadcasters), a Second 

Screen Society, uma entidade aut

quais destacamos:  

tendência com crescimento constante que 

40% da audiência nos EUA; 

 

c) Estudos apresentados pela entidade 

parte da audiência quando se utiliza os dispositivos 

de segunda tela, 
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interativas ou complementares, mas sim por um 

 sua 

de compartilhar e conversar com sua comunidade 

contribuindo para o aumento da audiência em 

programas da TV aberta nos EUA elevando 

"Lovemarks"  

Lovermarks

tornam-se

como Suvivor geraram uma infinidade de 

comunidades na internet. Nelas, tudo era discutido, 

rede amam a marca (no caso o programa). E 

dos programas da TV e de suas experiências com a 

 

la ainda 

enfrentam problemas como acesso a internet banda 

ainda caros para boa parte da sociedade brasileira. 

lan

nichos, cada vez mais conectados pelas redes 

sociais que regataram o ato de se assistir a um 

as salas de TV ou 

quartos de dormir, mas sim via redes sociais e 

 

  

De acordo com Castells (2003), a partir da 

-cassete, a audiência da 

bilidade 

de gravar um programa e assisti-lo em qualquer 

audiência com o aparelho (display). Soma-se, ainda, 

imagens particulares, permitindo a milhares de 

pessoas 

2000) descreve as 

tecnologias de ponta. O autor cita que:  

 NBC, ABC 

e CBS. Pela primeira vez desde que começaram a 

registrar dados sobre o assunto, a audiência 

combinada das três redes somou menos de 50%. Foi 

uma assistência de mais de 90% dos lares americanos 

por mais de 40 anos. (DIZARD, 2000, p. 19). 

de que os comerciais de 30 segundos nas 

contados.  Um desses argumentos baseia-se em 

 

 banda larga 

 tecnologia sem fio 
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 buscadores 

 redes 

elementos contribui significativamente para que as 

outras formas de atingir os consumidores 

dispendio

seu maior financiador (o comercial de 30 segundos) 

 

rio aparenta estar 

ainda muito distante. Apesar dos investimentos 

computou 

o ano de 2012 

que representa 64,73% do mercado de publicidade2. 

a que vem caindo em todas as 

emissoras em rede nacional3

m curto prazo, 

 

                                                           
2 m 
<http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx?edicao=3> 

 
3 -
tolipan/noticias/2013/01/02/balanco-2012-globo-tem-pior-ibope-
da-historia-e-record-vence-disputa-com-sbt/> Acesso em: 20 mar. 

 

anos: a Copa do Mundo de Futebol (2014) e os 

Miguel Jorge, proferiu uma palestra na abertura do 

para os anos que viriam. Miguel Jorge fez um 

Ministro,4

mais alta, subindo de 27 para 32 anos, e a 

perspectiva de vida vai aumentar de 72 para 76 

- Produto 

Interno Bruto 

subir de R$ 13,5 mil para R$ 21 mil. Dessa forma, o 

alfabetizadas e 50% mais de alunos nas 

o com 2008. Com a 

estabilidade da economia e o consumo em alta, 

liderando os investimentos. 

                                                           
4

<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=O_Brasil_e_a_mi
dia_em_2020>. Acesso em: 31 dez. 2010, 12:09. 
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O grupo Zenith Optimedia atribui ao Brasil o 

sexto maior mercado da publicidade mundial, com 

5

a 

dourada para as emissoras de TV aberta no Brasil. 

quando a euforia dos jogos passarem. Com 

tamanho investimento, estabilidade na economia e 

perar que outros 

internet via banda larga e a TV por assinatura. E 

pagos vem crescendo devido ao aumento constante 

audiências dos canais abertos dentro da 

que utilizavam a TV paga para ver TV aberta, 

aferidos em 76%. Em 2013, a percentagem caiu 

para 64%.6    

Assim, passado a fase dos investimentos 

esperar que tenha havido um crescimento 

talvez permit

negativos para a TV aberta. O mais significativo 

emissoras abertas para outras plataformas de 

                                                           
5

<http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?url=Publicidade_brasil
eira_tera_R__7,4_bi_a_mais_ate_2013> Acesso em 01 jan. 

 
6 -
castro/audiencia-de-canais-pagos-cresce-e-globo-cai-26-em-12-

 

cada emissora nesses investimentos varia muito de 

emissora para emissora. Por isso, que muitos 

aberta comercial e dos jornais impressos.  

Assim como no

-geral da SIC, 

7 Em muitos 

e software embarcado no 

8

preciso olhar para o horizonte com cuidado, pois 

mu

mudanças como os demais segmentos industriais 

                                                           
7 -
castro/2010/06/17/e-falsa-a-ideia-de-que-a-tv-vai-acabar-diz-
rede-  
8

<http://blog.itvproducoesinterativas.com.br/2010/06/18/reflexoes-
sobre-o-euroitv/> Acesso em 16 set. 2010, 
18h46m. 
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social. Encontrar um novo papel social, uma nova 

macional talvez seja o 

cabem as perguntas: qual o papel social da 

 

DIGITAL 

McLuhan (1996) afirma que, a cada surgimento 

experiências e ao mo

ele sucede. Assim, a TV conectada, IPTV, TV digital 

produtos audiovisuais disponibilizados por estas 

novas tecnologias 

lecomputador 

o surgimento de novos e variados dispositivos que a 

eito de 

convergência dos meios. Jenkins (2008, p. 27) 

o co

sofisticados que venham a ser. A convergência 

onsumidores 

outros." (JENKINS, 2008, p. 28). Portanto, para o 

abertas de incorporar processos interativos 

disponibilizada em larga escala na TV digital aberta, 

tor importante neste contexto 

da TV?  

A segunda tela, tratada

interatividade na TV Digital aberta pelas seguintes 

principal da TV aberta) e segundo, poi

-top-box. 

Estudo realizado pela Nielsen, em 2012, apontou 

m ter 

usado o seu dispositivo enquanto assistiam TV pelo 

dias. 

9. 

                                                           
9

<http://www.nielsen.com/us/en/newswire/2012/double-vision-
global-trends-in-tablet-and-smartphone-use-while-watching-
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m gerado fortes 

dos dispositivos de segunda tela a interatividade, 

talvez, venha a ser utilizada em larga escal

 

 

Predizer o futuro de qualquer atividade 

acontecimentos atuais e em estudos de 

para um 

economia e que possui um papel vital em nossa 

negativos venham a se concretizar. Portanto, mais 

importante que tentar adivinhar um futuro e traçar 

um caminho que nos faça alcançar o objetivo 

desejado.  

Empiricamente podemos observar que a 

consumo televisivo diferentes daquela da sociedade 

formando devido ao surgimento de novos aparelhos 

ou plataformas, na verdade estes novos aparelhos e 

cada vez mais crescentes dessa nova sociedade 

informacional e interconectada. Como o crescimento 

cada s

Inglaterra, Estados Unidos e Alemanha, antes 

strial e que foram os 

atualmente sendo forçados a se adaptarem com 

sem graves consequências. Assim, consideramos 

adapte e encontre seu novo papel na sociedade que 

passos: 

1 -

emissoras conc

ou se fundam ou tenham parte de seu capital 

comprado por empresas estrangeiras. Nos EUA 

que as três grandes redes, NBC, ABC e CBS 

o da 

audiência e significativa perda de publicidade. A 

ABC foi comprada pela Capital Cities 

-se uma 

132). Em 1995 a Disney comprou a Capital Cities e 

aqui no Brasil foi preciso mudar a lei, visto que a 

2/02 o 
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2  Cortar custos -

 

possibilitando jornais visualmente mais atraentes e, 

ao mesmo tempo, com menores gastos.  

3 - Maior autonomia para as emissoras locais  

Internet e os serviços OTT - Over the top - os 

 um novo modelo de 

 

4 - - A TV aberta 

brasileira vem obtendo resultados positivos em 

termos de faturamento. Isto se deve, entre outros 

motivos, do momen

anunciantes investem em publicidade na TV 

quando? Quando chegaremos ao ponto em que se 

torne mais efetivo anunciar em outras plataformas 

o 

obriga a perguntar: no futuro teremos o mesmo 

players

operar? 

Seja descobrir, criar, copiar, ou qualquer outra 

 aberta no Brasil, 

Isso quer dizer que uma empresa de TV digital 

aberta tem que se reposicionar no mercado, 

consumidores e continuar relevante para a 
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exclusiv

empresas inovadoras dentro do mercado de 

futuro? Conforme analisado acima, o novo contexto 

 atual 

por

crescer. Ou seja

-los cair, e eles têm 

cabos e acesso a internet via banda larga, que vem 

crescendo continuamente no Brasil.  

os mesmos dividendos de hoje, e a estrutura 

amente este posicionamento das emissoras 

que deve ser estudado: deslocar a ênfase do 

 de seus 

. Ou seja, 

toda a estrutura televisiva, tanto administrativa, 

 

alternativas.

rompimento com o modelo antigo.  

 

so

2002. 

[2] MCLUHAN, Marshall. STAINES, David. McLuhan por 

 

de Lopes. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2003. 

 

lo: Paz e terra, 1999, p. 411-

439. 

Edmond Jorge. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 

ntados. 
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O FUTURO DA TV NA  

 
S.Squirra 

ssquirra@gmail.com 

 
 

 
RESUMO  
No intuito de entender o futuro 
presente texto centra-se  
partindo

convergindo segmentos 
Evidencia pertinência da 

 
aparelhos de TV em displays digitais interativos, 

um olhar 
 e suas 

sociedade experimenta 

para uma realidade totalmente diferente da atual, que 

requer que  
reestruturado. Isto, pois altera a modelo   

centrado no financiamento de 
todo o sistema pela venda dos espaços comerciais 
que, entre outras coisas, 
Tal modelo tem seus dias contados, o que escancara 

 e a 
.  

 
 

estimulando 
editoriais, incorporando 

autores de outros segmentos, pois em tempos de 
Mundo Plano1 tudo converge, se relaciona e se 
mistura. fundamental para a 
ciência, pois promove , 
bases

. 
Apesar disto, n indiferente ler 

daqueles a que se est
justamente isto que a ciência apregoa: 

a partir de esforços e trocas colaborativos 
em intento

 cimentam

                                           
1 Conceito presente no livro o Mundo Plano, de Thomas 
Friedman. 

T&I.  
 
Mesmo assim, aflora enorme buraco existencial, pois 
n encadear argumentos  mesmo que 

s - em revista de en
que 

. Todavia, -modernidade em que se vive traz 

conhecimento, o que se consolidou com a 
 

tam  pois a 
 explicita que  no segmento das 

engenharias seria pertinente  
fronteiras, logo com outras 

, como , por exemplo. Isto, pois 
o isolamento em estanques 
delimita e ilumina uma economia produtiva do 
passado . A abertura sinaliza a 

entre elas, as ciências sociais, as das 
humanidades etc., pois n -modernidade, tudo se 
entrelaça e se repertorializa.  
 
Motivados por tal modelo o, autores da 

o vem alargando escopos ana

se delineia que os processos das 
 homem-  (IHC) de fato se 

constituem
quando se defende que estes sejam 

exclusivamente isto, uma vez que a

para seu uso e deleite. atinjam 
intentos de seus 

ogias 

expandem a mente humana, atendendo os desejos de 
Dessa forma, e entre outras 

tecnologias, as telas dos aparelhos de TV se tornaram 
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M

justo observar seus dispositivos e processos de 
 

usabilidade dos equipamentos merecem 
aprofundamentos com estudos ergon
culturais, s, em iniciativas 
interdisciplinares, uma vez que a arquitetura, as 

as  e a amigabilidade dos 
mesmos requerem estudos locais, feitos entre as 
diferentes  envolvidas. Esta evidência 
se destaca, pois a arte de projetar equipamentos  

como se sabe, as culturas espelham processos 
humanos individuais a partir das
caracterizam cada ncial e cada 
sociedade.  
 
Centrado nessas premissas, investigadores da 

 temas como a) a origem, 
modelos e a filosofia da tecnologia, b) a 

a linha de montagem (Fordismo e 
Taylorismo), c) a 
de C. Shannon e W. Weaver e cientistas como d) 
Daniel Bell, Norbert Wienner, Alan Turing, Vannevar 
Bush, J.C.R. Licklider, Larry Roberts, Paul Baran, 
Doug Engelbart, Vint Cerf, Ted Nelson, Tim Berners-
Lee, Marc Andressen, Howard Rheingold, William 
Gibson, Arthur C.Clarke, H.G. Wells, entre outros. 
Com este movimento, tais pesquisadores passaram a 
tangenciar

 Estes 
referenciais 
lado a lado com os estudos feitos no 

, que cimentam o terreno em 
.  

 
Indica-se claramente que pesquisadores do setor das 

o conhecimento 
alicerçados em tais pressupostos. Neste perfil, 
publiquei texto com o 

2, onde sedimentado em 

do texto, apontei que o modelo deveria ser o que 
D.Tapscott define

gativas enquadradas 

                                           
2 -
Universidade Federal Fluminense, no.25, vol.1, p.71-81, 
2011. 

- 3, 

que o Programa vem fazendo de abertura nos seus 
pe de 

mestres e doutores em TV Digital e de uma hoje 
doutora que fez pesquisas sobre usabilidade em 
smartphones, tendo realizado pesquisas na Nokia na 

qualificado. (dentre 
 

exemplificam que existe espaço investigativo para o 

 
 

O  
 

do pertencimento 
social vem sendo radicalmente determinado por 

parque 
o composto por suportes midi

s, uos,
conectados. Concretamente, as variadas formas 

imagens e sons em formatos e modelos 
absolutamente sedutores e 
experimentados. 
anunciam a fim do aparelho de TV tal como este ainda 
existe em muitos lares brasileiros. Mas, entendemos 

displays que integram 
o cotidiano d

acontecer antes do que se previa.  
 

 justo aceitar que  
inserida e um 
seduz e contrata enormes contingentes para o 
consumo de imagens e sons de toda ordem, formato e 
origem. 

como setor de difu
entretenimento e cultura, pois se constata que a 

rompe rrecus
elemento 

s seres. A Sociedade da 

                                           
3  



24     Revista de Radiodifusão •  “Os caminhos da TV brasileira”  • v. 07 • n. 07• 2013

Informa nterligou boa parte da humanidade e 
inscreveu enormes contingentes no mundo dos 

, permitindo que, 
paralelamente ao barateamento dos equipamentos, 
densas partes dos conglomerados sociais alterassem 

estratificado. A chegada de novas plataformas 
itelas  

indicam que o atual aparelho de TV 
irremediavelmente abandonado, uma vez que as 

superam em muito a experiência limitante do passado. 

trans

nada pode fazer contra as faiscantes e multicoloridas 
  

 
Por isto tudo, m

 massa, agora 
. 

- ou-se 
redundante, pois todas as formas  de 

 volumes gigantescos de 

a 
plenitude na convergência
aparelhos atracam com todos os equipamentos), este 

um denominador comum. Assim, torna-se 
fundamental lembrar que o 
requer uma nova forma de cultura, que traz consigo 

audiovisuais, que requer novas formas discursivas, 
novos roteiros, ns e 
espacialidades
etc. Trata- niverso amplo onde, 

 (o 
Globish4

e no qual familiaridade com o instrumento b - o 
computador - tornou-
essencial. 

 televisiva, que 
muda de plataforma e modelo de consumo. 
Compulsoriamente

nentes mas, 
sobretudo n

  
 
A  
 

                                           
4

English 

o recente, S.Squirra5 e Aline Farias 
apontavam

vai continuar a 
se materializar em alguma tela de algum tipo de 

, 
cuja base  do arquivo , aninhado em 

. No 
passado, restava 
que consumir as variadas formas de gêneros 
audiovisuais em um aparelho (grande,  e de 

em regra, ficava na sala de 

ce -social-cultural. 
Mas, -se radicalmente diferente no 
mundo digital e robustamente convergente: em nossa 
volta  presentes

, 
. Uma 

pesquisa veiculada em 2012 indicou que no Brasil 
cerca de 34%  dos consumidores  tinham optado por 

smartphones ou laptops), e revelou ainda que os 
 como 

 (consumo
que  quase a metade dos que usam as redes (43%) 
fazem uso destas para recomendar e comentar 
programas televisivos6.  

 

a 

uma facilitada leitura de dados e 
. Das simples telas inseridas nas portas 

das geladeiras - ntrole e 

 
-  ultra realistas telas de 40, 60 polegadas que 

cinemas, compondo sistemas 
das residências. displays
colocado , ou ainda, nos 

residenciais, nos corpos etc.. 

                                           
5 Texto Tecnologias audiovisuais. Displays, pixels e 

  
6

brasileiros. Olhar Digital, 13 de fevereiro de 2012, 
Aces
http://olhardigital.uol.com.br/produtos/mobilidade/noticias/
pesquisa-revela-os-novos-habitos-de-assitir-tv-dos-
brasileiros. Acessado em 15.02.2012 
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m nem mesmo que 
se digitem os dados pessoais de segurança: as 

-  - 
o comando de atividades nesses equipamentos 

 pela voz humana. Na 

os displays digitais interativos e continuamente 
conectados) migra-se da TV com
imagem e com sistema de som simples, para os 
delirantes sistemas em LCD7 e que reproduzem a 

 
pessoais est no 
mercado telas com LED8 OLED) e 
prevista a oferta de

 curvas. m estimulante 

mobilidade comunicativa A Day made of 
glass 9. 
uma pergunta ecoa no vazio: onde fica mesmo o 

 
 
A tendência  equaliza um tempo de 

formatos, que trazem para o primeiro plano um 

coloc

momento, torna-se o centro do processo 

do , pois ele nunca foi o ator principal 
dos enunciados televisivos e sim um simples e 
silencioso consumidor desses processos. Esta 

igital e a 
 da de 

seus componentes, barateando-os e incorporando 
segmentos sociais sequiosos de liberdade e 

do se mistura, tudo se 

plano na preferência do senhor do processo: o 
consumidor interagente. 

 
A vida com circuitos digitais por toda parte 
somente o ato de consumir mensagens televisivas, 
mas facilita o acesso a extensa pletora de 
possibilidades, do -book), ao controle 
da banheira, ao micro-  dos 
espaços, o acesso ao banco em dispositivos variados. 

                                           
7

 
8 LED: Light emition diode 
9 Em http://www.youtube.com/watch?v=6Cf7IL_eZ38 

, pois m com 

entretenimento. De fato, pode-se dizer que a TV 

atrofiado, pois era algo como uma batedeira de bolos 
tes do.... ! 

com exaustivas remixagens dos s, mas o 
produto final era sempre o mesmo
na mesma sequencia! A

lhe restava a fazer que ver nos jornais impressos do 
dia seguinte o que aconteceu no canal naquele 
programa

digital, tudo se automatiza e interage, o acesso 
 mensagens

veiculadas, e que  
as 

 
se anuncia como desatualizado, requerendo 

 mais 
empresas que emitem  

e disponibilizadoras de programas em variados 

as 
narrativas do seu interesse, na ordem que decidem, 
quando precisam dos programas etc.  
 

  
 

los formatos de aparatos 
Smart 

que
das qualidades da TV Digital, com o computador e a 
internet. O  dias 
contados, uma vez que 
disponibilizou um tipo de aparelho que atende 
comandos de voz e gestos, para mudar de canais, 

estimava em 3,8
vendidos no Brasil10 (mais de um terço do total) que 

Conscientes e estruturados, 
os grandes players brasileir

ca de 2 para 
quem

                                           
10 Marina Gazzoni, Propaganda agora vem com a TV. O 
Estado de S.  



11. Ingênuo seria imaginar que o futuro exclui 

  
.   

N
a partir da

imers um 
fator amigavelmente alvissareiro se apresenta  
mais , de 

s. 
-se quanto tempo mais de vida deve ter a 

ar
, com seus 

programas predefinidos e seus inamistosos intervalos 
comerciais.

descartada dadas as facilidades de se assistir ao que 

 onde o telespectador (outro termo em 

programas, escolhe o que quer assistir e faz o 
download para sua m . Quer 

acordo suas preferências, libertando-se no tempo e do 
espaço -definidos, pois pode alcançar qualquer 

do planeta no momento desejado e na plataforma 
 

inclusive
uipamentos baratos e colocar seus 

programas nos distintos serviços gratuitos existentes, 
ou acessar programas em sistemas est

 Ustream, 
Joost, Netflix, Hulu, TiVo, Livestream, LiveTV, TVFixe, 
KyteTV, Boxee, PlexSplashCastMedia, StiCkam, QIK, 
JustinTV, TwitCam, Operator11, YouCams, BlinkX, 
Muu, SubDayTV etc.  
 

ato de ter que esperar pelos relatos em um programa 

curiosidade algum por , por exemplo. Ou por 
esp . No modelo digital pleno, as 
pessoas ficam

vezes, o mesmo chega com atraso, menosprezando a 

-

                                           
11

aberta. O Estado de S. Paulo 
2010, p. N6.  

-

transmitido.  
 
No antigo mundo de denso autoritarismo e isolamento 

-televisivos, assiste-se ao que o dono da 
emissora entende ser bom para todos. Isto permitiu 

do o 

convergência total, isto tudo muda e 
apresentam amplas possibilidades 

de , e 
para a elite que tem acesso, pois paga por 

todos esses bens. Com o PNBL-Plano de Banda 
Larga isto vai mudar e o movimento vai envolver mais 
segmentos sociais no coletivo interagente12.  
 
No afunilamento do uso dos equipamentos digitais, o 
que se percebe   de 

Justamente por causa de todas estas demandas, e 
apesar de reco

 mas inicialmente 

como aconteceu com a chegada do livro, do vapor e 
da eletricidade, que demo
ter amplo desfrute. Por isso, advoga-se que 

 vive hoje um momento realmente muito 
importante (alguns gostam de usar o termo 

daquele que usa os serviços. 
quem souber se adaptar e usufruir das modernas 

radicalmente dinamizada.  
  

,
comum quanto os pesquisadores precisam de outras 
habilidades, muita persistência e algum talento. O que 
se enfatiza

tornem-se mais pluralistas, acurados, eficientes, 

13

nesta obra, Dertouzos revela seu desejo de 

                                           
12

 
13  
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u
humanidade, abrindo caminho para a Quarta 

artefatos humanos e 
suas consequências, voltada para dentro, para a 

mesmos (p.389). 
  

, em arroubo saudavelmente 

polarizadas dos tecnocratas que endeusam o 
s humanistas que 

Mercado da 

inevitavelmente, envolvendo novos atores, 
comunicadores e cientistas, promovendo o redesenho 

de todos na
 

 
  

 

-se em 

plenamente

modelo anterior. Por isso, tudo muda neste importante 
 

 

radicalmente, observan
equipamentos e as tendências sociais que apontam o 
ser individualizado como centro do processo 

largamente aplicados e aceitos, tais como aparelho de 
TV, telespectador, controle remoto, grade de 

smart TVs, interagente, displays, soft touch, 
TV pessoal, WiMax,  multitelas, YouTube, tablets, 
celular com TV, arquivos na nuvem etc. E redes 

 
iBrain, implantes cocleares, IHC, reconhecimento de 
voz, de gestos, realidade 

, stream live television, GoogleTv etc. Tudo 
isto altera o cotidiano, inclusive na forma de consumir 
cultura e entretenimento nas caixas cintilantes a que 
todos têm acesso.  
 

todas -se o conclame da 

Humanas (Antropologia, Psicologia etc.) e Sociais 
. Em 

USP estrutura-se o Humanis, um Grupo 
Interdisciplinar de Estudos das -

desejamos sucesso ao mesmo, pois sinaliza modelo 
colaborativo em formato inovador.   
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RETRANSMISSORAS DIGITAIS: APAGÃO EM 2016 ? 
 

Willians Cerozzi Balan 
 

Unesp, Bauru, Brasil, willians@faac.unesp.br 
 
 

RESUMO 

Cinco anos após o início das transmissões da TV Digital no Brasil, faltando próximo há três anos 
para o desligamento da transmissão analógica, observou-se o empenho das emissoras e da indústria de 
equipamentos para televisão, no que tange a substituição da atual tecnologia de produção, registro, edição e 
exibição de sons e imagens, inclusive em alta definição, da implantação dos equipamentos para transmissão, 
retransmissão e, principalmente, o impacto para o telespectador, que deverá se preparar para a recepção digital 
ou com substituição de seus televisores ou aquisição de set-top-box, em prazos já determinados pelo Ministério 
das Comunicações, sob o risco de não mais receber as transmissões de sinal da TV aberta brasileira a partir de 
29 de junho de 20161. Este texto reflete sobre problemas no processo de implantação da transmissão digital 
brasileira que poderão comprometer a cobertura do território nacional com o sinal digital, limitar a capacidade de 
recepção em alta definição nas localidades mais afastadas dos grandes centros e, em consequência, implicar no 
atraso em se produzir conteúdo com os recursos disponibilizados pela nova tecnologia. 
 

Palavras chave: TV Digital, retransmissoras, cobertura digital 

 

INTRODUÇÃO 

Para que o cronograma de desligamento 
analógico possa ser cumprido, importantes etapas 
anteriores devem ser concluídas em cada emissora 
de TV com a implantação de nova infraestrutura 
tecnológica com capacidade para tráfego de sinais 
em alta definição e formato híbrido 4:3 e 16:9. A 
infraestrutura de transmissão é dividida em 
emissoras geradoras e em retransmissoras, cuja 
função é aumentar a área de cobertura para os 
municípios ao redor da cidade onde está instalada a 
geradora. 

Consideremos apenas a parte de exibição, 
transmissão e retransmissão, deixando a etapa de 
produção para outra discussão, as geradoras 
necessitam de nova infraestrutura de exibição com 
tecnológica para seleção de imagens em HDTV, 
sistema para exibição de programas e comerciais 
pré-gravados, sistema para comutação de 
programas ao vivo e telejornais vindos de outros 
estúdios ou externas, inserção de logo da emissora 
em marca d’água em composição que atenda a 
transmissão 16:9 e 4:3, capacidade para geração de 
áudio multicanal 5:1 além do áudio convencional 
mono ou estéreo, trabalhando em paralelo e 
sincronizado com a atual tecnologia analógica. Faz-
se necessária atualização das centrais técnicas de 
áudio, vídeo e a geração de sinal do estúdio aos 
transmissores. Instalação de novos equipamentos 
de transmissão no abrigo de transmissores que 
além dos transmissores analógicos atuais deverão 
acomodar os novos transmissores digitais, principal 
e reserva, moduladores para a nova tecnologia, 
configurados para o novo canal digital, antenas de 

transmissão e demais equipamentos periféricos para 
a transmissão tais como instrumentos de medição, 
distribuidores de áudio e vídeo, up-converters e 
down-converters conforme o projeto de cada 
emissora.  

 

Implantação das Retransmissoras Digitais 

Porém, a infraestrutura tecnológica a ser 
implantada nas retransmissoras (RTVs) é mais 
complexa. Definida pelo Decreto Nº 5.371 de 17 de 
fevereiro de 2005, a retransmissora “se destina a 
retransmitir, de forma simultânea ou não simultânea, 
os sinais de estação geradora de televisão para a 
recepção livre e gratuita pelo público em geral”.  

 

 

 

Fig. 1 – Rota de Microondas para alimentação  
de sinal nas retransmissoras 



30     Revista de Radiodifusão •  “Os caminhos da TV brasileira”  • v. 07 • n. 07• 2013

 

Cada geradora possui grande número de 
retransmissoras variando conforme a área de 
cobertura de cada uma. Para que o telespectador 
nas cidades cujo sinal de TV é recebido por meio de 
retransmissoras, é necessária a implantação das 
tecnologias para levar o sinal da programação 
desde a emissora geradora até a retransmissora em 
canal fechado por sistemas de micro-ondas ou 
satélite, para que esta retransmita pelo ar o sinal 
que será visto no receptor do telespectador. Uma 
vez que os canais de satélite já estão saturados, 
acredita-se que a rota de micro-ondas digital 
terrestre seria a mais indicada. A implantação do 
sistema digital nas RTVs pode ser resumida nas 
seguintes etapas: 

- instalação de nova rota de microondas digitais, 
em paralelo à analógica existente, desde a 
emissora geradora até cada uma das 
retransmissoras ou a utilização de distribuição 
por satélite, casos haja espaço; 

- instalação dos novos transmissores digitais; 

- moduladores em HDTV configurado para o novo 
canal digital; 

- painéis de antenas para a transmissão digital; 

- equipamentos periféricos tais como instrumentos 
de medição, distribuidores de áudio e vídeo, up-
converters e down-converters conforme o projeto 
de cada emissora; 

- redimensionamento da casa/abrigo dos 
transmissores devido ao maior número de 
equipamentos que deverão ser instalados; 

- reestruturação e reforço das torres para que 
suportem maior peso  com a instalação das 
antenas de microondas para recepção do sinal 
digital e dos painéis das antenas para 
transmissão digital; 

- aumento da capacidade da instalação elétrica; 

- gerador elétrico de maior capacidade, devido a 
maior quantidade de equipamentos ligados; 

- substituição do sistema de ar condicionado para 
refrigeração no abrigo dos transmissores, uma 
vez que os atuais sistemas estão dimensionados 
apenas para os equipamentos analógicos; 

Muitas indefinições ainda existem para que as 
retransmissoras possam transmitir o sinal digital. As 
soluções tecnológicas existem, mas todas passam 
pelo aporte econômico e financeiro que as 
emissoras destinam para cumprir esta etapa e cobrir 
toda área do território que já tem sinal analógico 
com o sinal digital. Mas os problemas serão maiores 
ainda para as localidades onde existem 
retransmissoras de propriedade das prefeituras. Na 
prática, as emissoras fazem seus projetos de 
expansão, com aumento da área de cobertura de 
seu sinal com vistas ao interesse estratégico nas 

cidades onde transmite. Antes de instalar uma nova 
retransmissora em um pequeno município, a 
emissora de TV interessada faz levantamentos na 
cidade alvo que contempla o conhecimento da 
população, comércio, indústria, potencial de 
consumo e projeções de vendas das publicidades 
das empresas daquela cidade para os intervalos 
comerciais. Com os dados analisados, a emissora 
calcula o investimento necessário para colocar o 
sinal naquela nova localidade e em quanto tempo o 
investimento terá retorno e então quando virão os 
lucros. Cidades, cujo potencial de consumo é baixo, 
onde o comércio é pequeno e local, com pequeno 
potencial de compra, nem sempre entram nos 
planos para instalação de retransmissoras por parte 
das emissoras.  Nestes casos, a prefeitura assume 
a implantação da RTV. 

Um fator complicador para que a cobertura 
total do território brasileiro com o sinal da TV Digital 
se torne realidade conforme o cronograma previsto, 
está na etapa das retransmissoras. Enquanto o 
investimento necessário para a adequação de uma 
geradora é concentrado apenas na emissora sede, a 
implantação das RTVs exige investimentos maiores. 
Uma emissora que possui grande número de 
retransmissoras deverá implantar a nova 
infraestrutura em cada uma delas, o que multiplica 
em muito o investimento necessário para esta etapa 
do processo. 

 

RTVs digitais das prefeituras. Quem paga? 

Até 2007, a Anatel contabilizava 9.927 (nove 
mil e novecentas e vinte e sete) retransmissoras de 
TV analógica cobrindo o território nacional com a 
difusão da programação das emissoras de TV 
brasileira. Destas, 2101 (duas mil e cento e uma) 
retransmissoras são das próprias emissoras, 4.556 
(quatro mil e quinhentos e cinquenta e seis) são das 
emissoras afiliadas e 3.270 (três mil duzentos e 
setenta), ou seja, 32,94 % do total de RTVs 
operando no país são mantidas por prefeituras 
municipais. As retransmissoras públicas são 
montadas pelas prefeituras de cidades de pequeno 
porte onde não há o interesse dos grandes 
conglomerados de comunicação, mas cuja 
programação é de interesse da população.  

 
Tabela 1 - Retransmissoras no Brasil2  
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formato da imagem em alta definição considerando 
que não são compatíveis ao sinal analógico em 
baixa resolução e a área útil da imagem dentro da 
proporção 4:3. Assim a produção de imagens com 
composição visual para a TV digital em alta 
definição, cujos elementos significativos da imagem 
para transmitir a narrativa visual sejam utilizados na 
totalidade dos recursos que a tecnologia HDTV 
disponibiliza, somente poderá ser adotada quando o 
país puder contar com cobertura por transmissores 
das emissoras geradoras e das retransmissoras que 
atenderão as cidades menores. Conforme 
constatado, a maior área de cobertura da televisão 
brasileira é composta por cidades atendidas pelas 
retransmissoras e não pelas geradoras por onde se 
conclui que os prazos previstos em lei para o 
atendimento do território nacional com o sinal digital 
poderá ser protelado. São questões que o “Grupo 
de Trabalho do Desligamento da Televisão 
Analógica”  deverá avaliar e indicar soluções. 

Enquanto isso, a produção e a composição 
visual da imagem deverão respeitar as diversas 
limitações da TV analógica.  
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Segundo o estudo do pesquisador James 
Göergen (GÖRGEN, 2007,p.1), 41% destas 
retransmissoras atendem às cinco maiores redes 
privadas de comunicação. As duas maiores redes 
de televisão de caráter público, a TV Cultura de São 
Paulo e a Radiobrás, utilizam cerca de 10 % das 
retransmissoras de propriedade das prefeituras. 
Para que estas pequenas localidades possam ter 
sinal das emissoras de TV aberta para sua 
população, as prefeituras municipais assumem todo 
investimento necessário: doam o terreno, constroem 
as casas para abrigar os equipamentos, fornecem a 
energia elétrica, compram os equipamentos, 
instalam as torres para as antenas, custeiam as 
manutenções preventivas, corretivas e também 
assumem os custos mensais de manutenção como 
limpeza, pintura e outras. Uma vez a estrutura 
pronta, as emissoras são convidadas pela prefeitura 
para enviar os técnicos para configurar o sistema. 
Este é um fator determinante que o recém 
implantado “Grupo de Trabalho do Desligamento da 
Televisão Analógica” deverá analisar atentamente 
para evitar que o apagão deixe brasileiros sem sinal 
de TV e evitar no Brasil o que já ocorreu nos 
Estados Unidos e alguns países da Europa.  

 

Tabela 2 - Emissoras transmitindo sinal digital 

 
Tabela 3 - Cobertura da TV Digital 

 
Fonte: http://www.teleco.com.br/tvdigital_cobertura.asp 

 

As geradoras tinham prazo até junho de 2011 
para iniciar as transmissões no sistema digital. Em 
outubro de 2011 registrou-se 107 emissoras 
transmitindo o sinal em 45 municípios atingindo 480 
municípios, Os últimos dados disponibilizados pela 
ANATEL, são de maio de 2012 e nesta data registra 
132 emissoras transmitindo sinal digital em 52 
municípios cobrindo 508 cidades (Tabela 2). Neste 
momento o público atingido é pouco mais de 89 
milhões de habitantes, 46.8 % da população (Tabela 
3). O site oficial da TV Digital no Brasil (DTV) 
diverge um pouco destes números, apresentando 
em março de 2013 o número de 475 municípios 
cobertos com o sinal Digital3. Independente das 
pequenas diferenças, a realidade é que passado o 
prazo previsto, os números ainda estão distantes da 
totalidade das geradoras e retransmissoras que já 
deveriam, segundo o cronograma oficial, ter iniciado 
suas transmissões digitais. Pode ser observado na 

Tabela 2 que em seis meses o crescimento de 
municípios que recebem o sinal digital foi de apenas 
5,84%. O prazo para as retransmissoras 
transmitirem sinal digital em junho de 2013 também 
está sujeito a não acontecer. Ainda assim, a 
ANATEL estuda a possibilidade de antecipar o 
desligamento do sistema analógico para 20144. 

 

Adesão do telespectador 

A última etapa para a implantação da TV 
Digital no Brasil para que o sistema analógico possa 
ser desligado é que o telespectador tenha em sua 
casa um aparelho receptor com capacidade de 
recepção de sinal digital e exibição de imagens em 
alta definição. Assim, há que se considerar neste 
momento, que ainda são muito recentes as 
mudanças de atitudes dos telespectadores no que 
se refere à substituição de seus televisores, uma 
vez que a implantação está em desenvolvimento e o 
sinal digital ainda não está presente na maioria das 
cidades brasileiras. Para quem não adquirir um 
receptor de TV preparado para captar o sinal digital, 
há opções de recepção do sinal da TV Digital por 
meio de conversores set-top-box, que recebem o 
sinal digital e o convertem para o televisor analógico 
existente. A qualidade da imagem recebida pelo set-
top-box e exibida no receptor analógico é superior 
que a da imagem recebida pelo sistema analógico 
puro, mas não permite a exibição de imagens em 
alta definição no aspecto 16:9, privando o 
telespectador desfrutar imagens em alta definição. 

Os resultados da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), divulgado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
em abril de 2007, relatam que 97,1 % dos domicílios 
brasileiros possuem aparelho de televisão em uma 
estimativa de 1,41 aparelho por residência5.  

Segundo divulgação no site do Fórum SBTVD 
(2010)6, até novembro de 2012 foram fabricados 
mais de 13 milhões de receptores. O dado exato é 
difícil calcular porque existe um mercado informal e 
fabricantes independentes.  Até setembro de 2010 
foram vendidas no Brasil 5.652 milhões de TVs LED, 
LCD ou Plasma, produzidos no polo industrial de 
Manaus. Este número é 136% maior que no mesmo 
período de 2009 quando 2,399 milhões foram 
vendidas7.  O Portal das Comunicações do 
Ministério das Comunicações divulgou que o Brasil 
fechou o ano de 2012 com um balanço de 
dezessete milhões de aparelhos de TV Digital 
produzidos com receptor integrado.  
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Atraso na cobertura, cuidados na produção 

Com estes dados é possível estimar que após 
cinco anos de operação da TV Digital no Brasil, para 
um universo em torno de 60 milhões de aparelhos 
de TV, em torno de 28% do parque televisivo 
brasileiro, está apto a receber as transmissões da 
TV Digital. Não é possível definir quantos são os 
aparelhos com receptores internos, com capacidade 
para exibição da imagem no formato 16:9 e em alta 
definição, mas informa a estimativa da 
comercialização em torno de dois milhões de 
conversores set-top box. Especialistas afirmam que 
menos de 6% (seis porcento) dos telespectadores 
brasileiros estão aptos a receber sinal da TV no 
formato 16:9 e em alta definição. Esta é uma das 
razões que determina a necessidade de uma 
convivência amigável entre os dois aspectos 4:3 e 
16:9, durante a fase de transição dos sistemas 
analógico e digital, até que, definitivamente, o 
sistema analógico seja totalmente desligado e que 
implica em limitações importantes no processo da 
produção da imagem e da composição visual na TV 
Digital.  

Nem só de supercâmaras e avançados 
equipamentos tecnológicos se faz a TV digital. 
Produzir imagens para a TV Digital em alta definição 
implica na existência do telespectador para recebê-
las. Para que haja telespectador para a HDTV, é 
necessário que ele possua um dispositivo de 
apreensão capacitado para exibir imagens HD. Mas 
para que o telespectador possa utilizar seu televisor 
HD, é necessário que o sinal digital chegue à sua 
casa. Analisando as informações sobre a 
quantidade de televisores preparados para exibir 
sinal HDTV que já estão nas casas dos 
telespectadores, a quantidade de cidades e 
emissoras transmitindo em sinal digital, associados 
aos dados obtidos na pesquisa documental com 
consultas às leis e normas que orientam a 
implantação da TV digital no Brasil, tornou possível 
concluir que a produção da imagem e sua 
composição visual para a TV Digital em alta 
definição no Brasil estão comprometidas a ficarem 
encapsuladas nos formatos da TV analógica por 
muito mais tempo do que os prazos determinados 
pelo cronograma de implantação da TV digital no 
Brasil. 

As constatações apresentadas demonstram o 
comprometimento para a produção de imagens em 
alta definição e alta relação de contraste devido às 
incertezas quanto à implantação do sistema de TV 
digital nas pequenas cidades, atendidas pelas 
RTVs. Como demonstrado, implantar a tecnologia 
digital em emissoras geradoras é mais fácil e, 
apesar dos altos investimentos necessários, mais 
barato do que implantar o sistema digital para as 
retransmissoras, em fase de discussão.  

 

Consequências 

Nesta equação conclui-se que existem 
momentos decisivos para viabilizar a cobertura 
digital no território brasileiro nos prazos 
estabelecidos, considerando que: 

- O decreto que implanta a TV digital no Brasil 
determina prazos para que o sinal digital fosse 
transmitido pelas geradoras até maio de 2011, é 
fato e lógico que as emissoras direcionaram seus 
recursos financeiros para investimento nesta 
etapa; 

- O prazo para transmissão digital pelas 
retransmissoras previsto até junho de 2013 e 
como aqui apresentado, nem todas as emissoras 
possuem planos estabelecidos sobre o processo 
a ser adotado, nem sempre investimentos 
provisionados para esta etapa, logo se conclui 
que após o cumprimento da etapa anterior, os 
próximos investimentos serão direcionados para 
implantar a tecnologia digital nas RTVs, para 
cumprimento da legislação; 

- O prazo para desligamento da TV analógica é 
Junho de 2016 e os investimentos das emissoras 
estão direcionados para as etapas de difusão do 
sinal, uma vez que esta é a exigência da lei e, 
que a legislação não obriga a transmissão de 
imagens e programação em alta definição, 
conclui-se que a prioridade nas emissoras não é 
produzir programas em HDTV; 

- Hoje, na implantação da TV Digital não há 
exigências em lei para que se produzam 
programas com imagens em HDTV, a exigência 
está apenas no campo da difusão de sinais, 
diferente de quando foi implantada a transmissão 
de imagens coloridas na televisão brasileira em 
1972 quando o Ministério das Comunicações 
determinou o prazo de três anos a partir da 
inauguração para que as emissoras 
transmitissem toda programação colorida, 
punindo com a cassação da concessão o canal 
que não cumprisse. Obrigar produções em alta 
definição na TV brasileira seria 
irresponsabilidade. 

 

Concluindo 

Portanto, os problemas apresentados para 
cobertura nacional com o sinal de TV digital, com a 
lenta adesão dos telespectadores para os 
receptores digitais, implicam também na etapa de 
produção de conteúdo. É possível deduzir que a 
produção da imagem com os recursos disponíveis 
para composição visual em alta definição, com alta 
relação de contraste e aproveitamento da área útil 
total do formato 16:9 pode estar altamente 
comprometida. Os diretores de dramaturgia e os de 
fotografia não poderão produzir imagens com 
narrativas visuais que se utilizem dos elementos do 
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Resumo: Vivemos numa nova Era da comunicação. 
Uma Era em que as pessoas não são somente 
espectadoras. Constroem junto com as mídias a 
evolução da programação e do papel dela mesma 
nesse jogo todo. Este artigo busca mostrar um 
microcosmo do fenômeno que as novas tecnologias 
vem promovendo junto a audiência. E esta última, por 
sua vez, ganha o empoderamento de assistir, reprisar, 
criticar, interagir e até co-criar com o emissor. Tudo 
ainda está em construção e todos estão gerando uma 
nova forma de vivenciar a mídia televisiva. Desde 
simples interações em redes sociais pelo público ou 
uma votação de eliminação em um reality show até a 
experienciação de uma história em diversas mídias... 
Vamos da comunicação direcional até a 
transversalização do conteúdo com a participação da 
audiência nas narrativas transmídia.

Palavras chave: novas mídias, interatividades, 
psicologia da audiência, cultura de massa, transmídia.

1. A relação entre o público e as mídias

O relacionamento do público com as diversas 
mídias na história moderna sempre teve momentos de 
mudanças e inovações. Mas nunca na proporção 
atual, com a mídia mais consumida (a televisão) em 
foco e em crise de identidade. E de como essa relação
tem se alterado sensivelmente de alguns anos para 
cá.

Na década de 1950, advento dos televisores dentro 
das residências causou um impacto na comunicação 
entre as pessoas. Semelhantemente ao que 
aconteceu com o surgimento do jornal e 
posteriormente o mesmo com o rádio. As mídias são 
um fenômeno sócio-cultural não pela estrutura delas 
mas sim pela proposição que ela promove nos 
relacionamentos humanos.

Podemos considerar que a preferência do público 
por uma determinada mídia está nos vetores: 
necessidade do uso, facilidade de acesso e os 
requisitos mínimos do receptor para usufruir dela.

Enquanto para consumir um jornal é necessário ser 
alfabetizado e ter formação escolar mínima para 
interpretar os textos, o rádio traz boa parte dos 
assuntos tratados no jornal de forma falada 
democratizando a informação, já a televisão, apesar 
de melhorar ainda mais a experiência utilizando-se do 
audiovisual, o acesso a essa mídia depende de outros 
fatores como preço para aquisição e estar apto 

geograficamente (num lugar onde é possível receber 
captação das freqüências dos canais de TV). Isso 
mostra que o apelo das mídias se referem também a 
possibilidade de consumo e não simplesmente uma 
livre preferência por uma mídia e outra.

Clay Shirky observou que nos centros urbanos, por 
obra da migração de pessoas para as grandes 
cidades, fez com que a rotina em locais onde não se 
conhece os vizinhos e perde-se a referencia local, a 
televisão passou a ser uma alternativa de 
entretenimento. Diz Shirky: 

“Tínhamos tanto tempo livre para gastar e tão 
poucas alternativas atraentes com que ocupa-lo 
que todos os cidadãos no mundo, no mundo 
desenvolvido começaram a ver televisão como se 
fosse uma obrigação. A TV logo abocanhou a 
maior parte do nosso tempo livre: uma média de 
mais de 20 horas por semana, em todo o mundo” 
(SHIRKY, 2010, p. 10)

A televisão ainda figura como a mídia mais 
consumida em horas do dia pelo público brasileiro,
como vemos na Tabela1, praticamente todas as casas 
no país possuem um aparelho de televisão. Já na
década de 1970 estudos e estratégias eram criados 
para manter o público com a caixa mágica ligada em 
suas salas: a teoria da TV como fluxo e o recurso do 
eterno por vir, de preferência servindo a uma mesma 
audiência mantendo a atenção do público pelo maior 
tempo possível. (WILLIAMS, 1974, apud. BECKER, V.
2011). 
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2001-
2009.
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2. A Produção e os Fenômenos do Consumo

Você pode ser a favor ou contra o conceito de 
diferença de classes na experiência do consumo 
televisivo, ou não concordar com o conceito da 
capacidade do emissor versus capacidade do que
receptor da informação, mas a reflexão que vem a 
tona sobre a cultura de massa versus cultura erudita, 
mostra exatamente a distorção percebida perante a 
linguagem produzida.

Assim como descrito em A comunicação do 
Grotesco, em que Sodré afirma: “O código que rege a 
produção das mensagens de massa tem de se tornar 
mais pobre para aumentar o índice de percepção por 
parte dos receptores. E isto implica, com freqüência, 
num empobrecimento da mensagem com relação à 
original (da cultura elevada)” (SODRÉ, 1971, p.16).  

Existe um grande esforço dos produtores de 
conteúdo das emissoras para gerar o maior alcance 
possível da audiência. As imagens mais belas não são 
a representação de melhor qualidade perante o 
público, pois dependem de outros fatores: as 
características do aparelho de televisão (quantidade 
de polegadas, colorido ou preto e branco, entre 
outros) e a qualidade de sinal geográfico para 
captação da transmissão. Quanto à roteirização do 
conteúdo televisivo a linguagem culta nem sempre vai 
servir de modelo e sim a comunicação mais clara e 
direta possível com o público para que gere interesse 
da maior estratificação possível e que ele se converta 
em audiência.

Nos dias de hoje estamos passando pelo mesmo 
fenômeno que Muniz Sodré encontrou na década de 
1970 com o boom de aquisições dos aparelhos de 
televisão, porém hoje, esse fenômeno ocorre com 
outras mídias e se consolida mostrando múltiplas 
faces. São muitos os dispositivos de mediação entre o 
emissor e o receptor da informação. De muitos 
tamanhos, variados formatos e não menos 
importantes finalidades. O cenário estruturado hoje 
pelas novas mídias, somado a multiplicação de mídias 
tradicionais, mostram a congruência que há entre elas 
e as necessidades humanas de interação. Podemos 
dizer que a gênese comportamental nasceu com os 
conceitos de zapping e zipping. 

A programação utilizando o método de fluxo busca 
atrair a atenção do público pelo maior tempo possível 
gerando maior exposição para os anunciantes. 
Quando a programação não é tão atrativa, o publico 
lança mão do zapping mudando o fluxo buscando uma 
experiência mais satisfatória (TEIXEIRA, 2008, p.88 
apud BECKER, V. 2011), atualmente, mais 
sofisticadamente, com a queda do DVD e o aumento 
dos VOD (vídeos on demand) e gravação de 
programação nas TVs a cabo, a audiência pode 
também utilizar o zipping, adiantando o programa e
pulando tanto o intervalo comercial quanto os 
merchandisings, o que gera uma reflexão profunda 
sobre o alcance esperado pelos anunciantes que 

tentam formas criativas de inserir seus produtos cada 
vez mais colados à produção em si. 

Retrato das novas mídias no Brasil:

O advento das novas mídias está diretamente 
ligado as diferentes caixas e telas disponíveis aos 
consumidores, mas todas em sua essência dependem 
de uma conexão com a internet para maximização de 
suas funcionalidades interativas, sejam elas: PC, 
netbook, videogame, tablet, smartphone, tv digital, 
smarttv. Dessa forma deriva-se inúmeras 
possibilidades de acesso e compartilhamento de 
conteúdo nas mais diversas plataformas, de forma 
100% não linear, sob demanda. No caso dos 
conceitos de conteúdo de TV, é o fenômeno 
conhecido como TV AnyWhere. Também entram 
nessa conta as redes de telecomunicações além da 
internet: TV a cabo, TV via satélite e Telefonia Móvel, 
onde todas elas proporcionam uma transmissão de 
fluxos de mensagens ora contínuos, ora sob 
demanda, ora TV Anywhere também, de acordo com 
os recursos contratados. Seja através de um filme via 
zipping, ou a recepção de mensagens SMS de 
notícias, através do envio de códigos específicos, e 
até na participação em enquetes e votações.

No caso da internet, existem no Brasil, 94,2 
milhões de usuários de internet em dezembro de 2012 !
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As mídias disponíveis na atualidade mudam toda a 
inter-relação entre a produção e sua audiência.
Fazendo um paralelo entre o fenômeno da penetração 
da televisão na sociedade na década de 1970 e 1980
e as mídias disponíveis atualmente, percebemos que 
concretizamos em nosso zeigeist a práxis do 
empoderamento do público utilizando-as como 
ferramenta de comunicação de mão dupla. 

Apesar da grande diferença no consumo das novas 
mídias na população brasileira comparada a televisão,
a aquisição de computadores cresce 
exponencialmente tendo um grande mercado 
aguardando e se capacitando para utilizá-lo, e cada 
vez mais, ele vai tomando forma de cultura de massa.

“Quando alguém compra uma TV, o número 
de consumidores aumenta em um, mas o número 
de produtores permanece o mesmo. Por outro lado, 
quando alguém compra um computador ou um 
telefone celular, tanto o número de consumidores 
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com o número de produtores aumenta em um” 
(Clay Shirky, 2010, pag 53).  

Dentro das novas mídias, os jornalistas, 
dramaturgos e ensaístas não são mais os únicos 
donos da informação e perderam a exclusividade em 
serem formadores de opinião. Com a possibilidade de 
qualquer um criar seu blog, qualquer um passa a ser 
um emissor de informação. Seja ela embasada 
tecnicamente ou não. O que parece importar para a 
audiência são as idéias por trás do texto e não o texto 
em si. Porém, a qualidade da informação que é 
transmitida vai se degradando ano após ano.

 Podemos perceber que o público em fenômenos 
espontâneos seguem uma tendência e uma moda em 
relação a linguagem escolhida para consumir 
informação. Existem forças dinâmicas e difíceis de 
serem observadas, além das culturas populares, que o 
fazem migrar como revoadas de pássaros entre o 
formato de leitura em mídias sociais, blogs individuais 
e sites jornalísticos, por exemplo.

Então, não importa a mídia. O que é mandatório 
para audiência é, como disse Clay Shirky: “A
revolução não acontece quando a sociedade adota 
novas tecnologias - acontece quando a sociedade 
adota novos comportamentos” (SHIRKY, 2008). Hoje 
é fato que a sociedade adotou a utilização de múltiplas 
telas tecnológicas, desde telas de celulares até telas
de tablets, além das clássicas telas de TVs. 

O empobrecimento do conteúdo nas mídias sociais 
se dá não só pela falta de conhecimento técnico em 
comunicação para gerar conteúdos de alta qualidade. 
Ele também ocorre pela limitação de suas estruturas. 
Nem todas as postagens em uma determinada mídia 
podem ter mais que quinhentos caracteres, outras 
limitam em apenas cento e quarenta caracteres, 
outras permitem fotos e existem aquelas em que se 
podem publicar vídeos. Isso faz com que os usuários 
geradores de conteúdo criem novos métodos de 
redação para se adaptarem a cada mídia e seguem  

em constante busca de alcançar mais audiência.
Quanto mais limitadas as estruturas, mais limitadas as 
intenções das mensagens do emissor.

Nesse contexto de múltiplos formatos, de múltiplas 
formas de comunicar e a necessidade latente da 
audiência sentir o empoderamento prometido pelas 
novas mídias é que vemos a televisão inovar em seus 
formatos de comunicação. 

3. A Audiência sempre interagiu com a TV

O presente artigo contemplará nas reflexões a 
comunicação jornalística, de entretenimento e 
jornalística esportiva. Este limite será importante para 
as comparações que o leitor poderá fazer entre as 
definições e descrições que serão feitas.  

As estratégias de comunicação nessas 
programações têm o objetivo de atingir uma ampla 
faixa de audiência podendo ser de qualquer gênero, 

idade e classe social. Neste contexto amplo, a 
comunicação ocorre de forma simples, utilizando-se
de linguagem coloquial, permitindo inclusive vícios de 
linguagem regionais e pautas sem enquadramento de 
tempo e de roteiro. A intenção aqui é atingir a 
audiência pela verosimilhança e levar a programação
para dentro do ecossistema do público. Quando o 
programa consegue atingir esse objetivo, a audiência 
passa a desejar participar da conversa, pois a mesma 
se projeta para dentro da imagem televisiva. 

A abertura de um canal de interlocução passou a 
ser algo factível já há muito tempo na televisão. Desde 
as participações por telefone, por carta, 
posteriormente por e-mail e mais recentemente via 
mensagens de aparelhos celulares. Atualmente, a 
abertura de canais de interlocuções continua 
evoluindo e já se pode contar com chats ao vivo após 
um programa ou a participação por mensagens em 
mídias sociais, sendo que, a mais usada atualmente 
nos programas de televisão tem sido a rede social
twitter, tanto pela rastreabilidade das hashtags, como 
pelo alcance global e o engajamento do público dessa 
mídia (que forma opiniões e são referência da moda 
estatística instantânea). 

Seguindo esta evolução, novos conceitos estão 
sendo descobertos, devido ao incremento das 
múltiplas telas, baseados em novos fenômenos de 
comportamento da audiência. 

Recentes pesquisas (Nielsen, Google, Deloitte, 
Thinkbox e BSkyB) apontam que entre 75% e 85% da 
audiência de televisão nos Estados Unidos, está 
simultaneamente utilizando uma segunda tela 
enquanto assiste a TV. Desses números, cerca de 
37% a 52% estão utilizando esta segunda tela para ler 
ou comentar conteúdo relacionado ao programa de TV 
que está passando na TV naquele instante. No Brasil 
este número é de 61%, segundo pesquisa do IAB e 
Comscore.

Na área de interação com a programação de um 
conteúdo de TV, o fenômeno de segunda tela está se 
consolidando entre os criativos, estudiosos, 
especialistas e engenheiros. O foco e a ambição é 
capturar e manter a atenção da audiência durante a 
exibição de determinado conteúdo no mainstreaming 
da TV, com um “suporte“ de uma segunda tela, onde 
seus conteúdos estejam sincronizados e relacionados 
com o conteúdo principal instantâneo daquele 
programa de TV.

Mesmo quando as pessoas não estão com a TV 
ligada ou assistindo-a como primeira tela, ela continua
sendo lembrada, prova disso é o fato de que a maior 
parte das postagens em mídias sociais é pauta do que 
está passando na TV.

Quando o público usa qualquer mídia social, ela 
levanta uma voz a respeito de determinado tema e 
passa a ser um produtor de conteúdo. Quando o 
público em seu papel de audiência televisiva a usa, 
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ele está co-criando conteúdo junto com a TV, mesmo 
não sendo transmitido pela mesma mídia. 

4. Nem Tudo Vira Interação na TV

Mencionei como objeto de observação três 
categorias. A intenção da escolha se deu por se 
tratarem de programações que pautam os assuntos 
das pessoas quando elas estão em seus grupos 
sociais. Exemplificando modelos de programas 
relacionados a interatividades temos: Big Brother 
Brasil, Cartão Verde e Jornal Hoje. Descreverei 
superficialmente cada um dos cases apenas para 
registrar o apelo de interatividade de cada programa.

Big Brother Brasil: Há inúmeros estudos, teses, 
livros, artigos que falam a respeito do fenômeno do
interesse social no programa de entretenimento Big
Brother Brasil, um reality show em que dezesseis
pessoas que não se conhecem são confinadas em 
uma casa e tendo que conviverem lá por cerca de 
quatro meses, em que o público pode assistir em TV 
fechada vinte e quatro horas por dia, e na TV aberta 
em edições diárias com duração entre 20 e 60 
minutos. As duas edições mais longas ocorrem em 
dias de votação interna e na eliminação semanal dos 
participantes. Aqui, neste breve relato só mencionarei 
os usos da convergência junto ao programa. 

O reality show que mais desperta o voyerismo da 
audiência brasileira lança mão de várias formas de 
engajar o público no cotidiano dos participantes da 
casa. Além das muitas formas de acompanhar o 
programa (TV aberta, TV fechada, pay per view,
telefone, entre outros), a audiência também consegue 
interagir por votação via celular (SMS) e internet: pode 
votar na eliminação semanal, no participante mais 
animado nas festas, publicar no blog do participante 
na internet, e em algumas provas de liderança a 
audiência pode interferir mudando a dificuldade da
prova. Em dias de votação, um anônimo é sorteado 
para responder um quiz e ganhar um carro, por fim, 
temos ainda os produtos licenciados e participação de 
eliminados em outros programas da emissora e 
ensaios fotográficos em revistas. Sendo assim, a 
produção do programa pulveriza a participação da 
audiência tentando tornar o Big Brother Brasil 
onipresente na vida do público.

Cartão Verde: programa jornalístico esportivo que 
funciona no esquema tradicional de mesa de debates. 
Apresentador, comentaristas e convidados se 
revezam em suas análises sobre a pauta que é 
desenvolvida pelo apresentador durante todo o 
programa. Os acontecimentos da semana no mundo 
do futebol transcorrem e todos têm o direito de pedir a 
palavra para traçar análises, elogios e críticas sobre o 
tema. Em todos os blocos há espaço para participação 
da audiência via mensagem de celular e tuítes que 
são lidos. 

O engajamento para participação é mero pretexto 
para reconhecer a fidelidade da audiência, para que 

não se torne rotativa, ou seja, que o telespectador não 
troque de canal e que também esteja fidelizado para 
as próximas edições. Uma das recompensas são os 
sorteios de camisas, bolas e acessórios esportivos.
Obviamente nem todos os tuítes são lidos no ar. Uma 
curadoria responde algumas mensagens online e 
replica a contribuição (retuíta) o que dá sensação de 
participação para a audiência. 

Jornal Hoje: telejornal exibido pela Rede Globo no 
horário da tarde. Tem entre suas pautas jornalísticas 
quadros de interesse público com participação da 
audiência, como Jovens do Brasil, onde a audiência 
escolhe o tema nos dias seguintes. O quadro além de 
explorar um tema com profundidade maior do que 
outras matérias do telejornal, o próprio âncora 
(Evaristo Costa) entrevista jovens por vídeo 
conferencia enriquecendo o tema com depoimentos; 
em outra interatividade, quando há matérias com 
interesses populares e prestação de serviços, o 
programa convida especialistas para um webchat no 
site do programa na internet logo após a transmissão.
Em outros momentos ainda, nos quadros musicais, 
não é raro ver a produção disponibilizando uma 
playlist para os telespectadores ouvirem. Sendo 
assim, Jornal Hoje utiliza com muita competência e 
propriedade ferramentas de engajamento da audiência 
de segunda tela.

A convergência de mídias demonstrada nos 
programas acima, o cenário de empoderamento do 
público escolhendo a melhor experiência possível 
utilizando todas as ferramentas que possui (zapping,
zipping, segunda tela e interatividades) e as redes que 
ele forma utilizando as novas mídias montam um 
cenário de crise e oportunidades.

5. O Fenômeno Transmídia

O sonho de todo anunciante é estar vinte e quatro 
horas presente no cotidiano do consumidor. O fluxo 
televisivo não permite essa penetração de forma 
engajadora, normalmente ela ocorre de forma 
repetitiva transmitindo a mesma peça publicitária 
inúmeras vezes. E ainda assim, não há garantias da 
aprovação da mensagem pelo público, nem da 
medição do alcance real da campanha.

Uma maneira de se converter o público em 
audiência é utilizar-se do conteúdo televisivo como um 
dos pilares de uma comunicação maior. A televisão, 
segundo Canitto, pode ser definida por seu formato 
peculiar de se comunicar com quem assiste, e que 
pode ser reconhecido independente de qual 
dispositivo está distribuindo. A audiência pode ser 
conquistada de diversas formas: campanhas 
publicitárias em outdoors, revistas, jornais e rádios 
anunciando a exibição do programa de TV. Além de 
banners em sites, criação de perfis e fanpages nas 
mídias sociais completando ciclo de propagação do 
programa de televisão.
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A interpretação que se faz, utilizando a 
metodologia de publicidade broadcast atual, todas as 
comunicações ocorrem interrompendo o público. 
Quando alguém está passando de carro ou de ônibus 
sua viagem é interrompida com o outdoor, o mesmo 
acontece quando está ouvindo notícias no rádio e é 
interrompido por um anúncio, ou tem que folhear 
diversas páginas no jornal ou na revista para chegar a 
coluna que deseja ler. 

Existe outra forma de alcançar o público: 
respeitando o seu novo papel de consumidor ativo, 
permitindo a interatividade, aumentando o
engajamento para um maior interesse do público com 
o programa. Como nos exemplos abaixo:

O diálogo que a audiência pode fazer entre a 
televisão, as novas mídias e o que ele pensa pôde ser 
mostrado na iniciativa da Boo-Box, uma empresa de 
mídia digital que veicula publicidade nas novas mídias.

TV + Mídias Sociais + Streaming + Show:
Utilizando o pico de audiência do horário nobre da 
televisão e nas mídias sociais, a Boo-Box atraiu 
internautas para assistirem shows ao vivo, via 
streaming pela internet. Utilizando o conceito de 
segunda tela, veiculou o show do ex-Beatle Paul 
MacCartney em São Paulo pelo portal Terra. Elegendo 
uma rede no twitter para publicar posts durante o 
show que passava ao vivo na televisão. O resultado 
foi que 1,5 milhão de pessoas assistiram ao streaming 
do show gerando mídia espontânea nos microblogs, 
blogs e sites.

Tecnologia + Revista + TV + Midias Sociais +
Show: Com o objetivo de atingir um público de 18 a 
30 anos das classes A e B, a Intel juntamente com a 
Vice promoveram um show do rapper Emicida na 
iniciativa chamada The Creators Project, em que o 
rapper utilizava um capacete com eletrodos 
monitorando a atividade cerebral do cantor. Durante o 
show, os internautas enviavam tuítes com palavras 
que o rapper deveria realizar rimas de improviso. 
Essas palavras apareciam numa tela em frente ao 
cantor. A atividade cerebral de Emicida aparecia no 
telão do palco com imagens pré-programadas para 
diversas reações.

“Neste cenário, a abordagem transmídia se mostra 
cada vez mais atual e interessante por integrar todos 
os conceitos de produção e distribuição de conteúdos 
em uma única metodologia e processo de criação, 
envolvendo qualquer tipo de mídia.” (EraTransmídia, 
Revista Geminis, 2011, p. 65)

Transmídia é uma forma de comunicar em que o 
conteúdo do programa é distribuído em várias mídias
(com um limite mínimo de três) no qual, cada mídia
possui uma extensão ou complemento da mídia 
principal ou arca mãe, e que a audiência possa 
interagir em mais de uma mídia de forma sinérgica.

Para o grupo EraTransmidia, uma produção de 
sucesso utilizando esse formato deve perseguir o 
conceito a seguir:

“Partir de um conteúdo principal envolvente 
que possa ser distribuído nas múltiplas plataformas 
de mídia, para atingir determinado público e utilizar 
o melhor de cada uma delas para gerar interesse, 
possibilitando visibilidade, mantendo a atenção e 
engajamento das pessoas, para que possam 
compartilhar ou interagir com o que foi proposto, 
permitindo que o público possa produzir novos 
conteúdos, sendo eles estáticos, audiovisuais ou 
outros, objetivando a obtenção de resultados 
positivos ou êxito, tornando-se um fenômeno.” 
(EraTransmídia, Revista Geminis, 2011, p. 72)

Se o momento atual da televisão, (Lopes, Maria 
Immacolatta V. 2011) no livro Calidad de la Ficción 
Televisiva y Participación Transmediática de las 
Audiencias afirma que: “Analisar o comportamento da 
audiência frente ao fenômeno da convergência nas 
mídias se faz cada vez mais presente nas ficções 
televisivas brasileiras, em particular nas telenovelas, 
se constitui algo peculiar, complexo e exige
principalmente novas explorações metodológicas 
nos  estudos de comunição.” (pag, 164)

Nos outros gêneros de programas televisivos a 
necessidade é ainda mais urgente, já que a 
comunicação é direta e objetiva, na maioria das vezes 
não ficcional como no telejornalismo.

Observando a evolução do comportamento 
interativo e co-criador da audiência, Scolari pesqusou
a definição de prosumidor (o consumidor que produz 
conteúdo) e como vemos:  

“Los fans nos sorprendem al realizar un consumo 
de tipo forense que pasa al ralentí cada texto, lo 
desmonta y analiza a fondo hasta sacarle la última 
gota de jugo interpretativo. Por otra parte, también 
apuntamos que algunos receptores van más allá del 
consumo tradicional y se convierten en productores de 
nuevos contenidos (prosumidores) bajo las banderas 
del remix y la posproduccion. Gracias a la 
digitalización de los contenidos hoy resulta muy fácil 
manipular los textos y redistribuirlos a través de 
plataformas como Youtube e Facebook. Estas serían 
las coordenadas del consumo activo: interpretaccíon 
de tipo forense y práticas posproductivas.” (SCOLARI,
2011, p. 222)

Antes de alguém começar a falar sobre o programa 
de TV, compartilhar com sua rede e co-criar 
conteúdos, é necessário convertê-lo num fã ou gerar 
envolvimento. Nuno Bernardo desenvolveu um estudo
afirmando que o sucesso de um projeto transmídia 
está dependente do engajamento da audiência. 
Segundo ele, as audiências reagem bem a quatro 
estímulos de engajamento específicos: status na 
comunidade, diversão, recompensas e causas.
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Sendo status, dar notoriedade para os fãs mais 
ativos, convidar a audiência a criar junto com a 
produção de materiais extras, participar de alguma 
ação de marketing e ouví-los respondendo 
diretamente na rede deles. No item Diversão, fazer 
enquetes, aplicativos com jogos, utilizar arcos de 
comédia dentro do projeto que gere interação do 
público são exemplos de criar diversão até mesmo em 
um programa televisivo dramático. Nas recompensas 
aos fãs, concursos culturais, sorteios para assistir 
sessões exclusivas e badges que os fãs possam usar 
nas redes sociais. As causas são fatores que geram 
rápida assimilação e envolvimento. As causas podem 
ser políticas, sociais ou humanitárias, importante que 
o tema seja de importância genuína para o projeto, 
pois a nova geração da audiência não perdoa fácil o 
uso oportunista de temas tão delicados.

CONCLUSÂO

O crescente número de plataformas de mídias, 
disponíveis para as pessoas, na última década, 
alavancou uma necessidade de reflexão dos 
profissionais envolvidos com tecnologias, produção de 
conteúdo e áreas de estudos do comportamento da 
sociedade (psicólogos, antropólogos, sociólogos, etc).

Nessas reflexões, palavras antigas ganham novos 
significados, surgem novos conceitos, como 
Interatividade, Segunda tela, Prosumer e Transmídia.

A relação entre público e mídias, se torna muito 
mais complexa, a sociedade altera sua forma de 
consumo, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto 
do ponto de vista cultural. A audiência está cada vez 
mais pulverizada por diferentes plataformas de mídia, 
fomentando um novo mercado de produção de 
conteúdo transmidiático.

A forma como conhecemos produção de TV hoje, 
deverá mudar e se transformar radicalmente nos 
próximos anos, pois os fenômenos de consumo ainda 
sofrerão grandes impactos “puxados” pelas indústrias
de eletrônicos, que produzem ferramentas cada vez 
mais modernas, atendendo a demanda da sociedade
super conectada.

Desde o surgimento das primeiras mídias, após o 
lançamento da TV na década de 1920, a audiência 
sempre interagiu com a TV, seja pela participação em 
programas populares, seja pela troca de experiências 
entre o rádio e a TV, e até mesmo pelo uso do 
telefone em programas de TV ao vivo. No entanto nem 
tudo vira interação na TV, e nos tempos de novas 
mídias, muitos telespectadores acabam desejando 
participar do conteúdo de TV de uma outra forma, 
consultando outros tipos de conteúdos relacionados 
aquele programa de TV, participando de blogs, chats 
ao vivo, redes sociais a até votação por SMS.

Devido a grande expansão de plataformas de 
mídias, da mudança cultural da audiência, das novas 
formas de produção de conteúdo, das enormes 
possibilidades de participação e de grandes exemplos 

de sucesso, percebe-se que muitos fenômenos
transmidias ainda estão por surgir, em um mundo.com 
cada vez mais veloz, mais complexo e mais completo, 
onde somente os visionários que se anteciparem as 
atualizações tecnológicas em TV e novas mídias, 
conseguiram pensar em novas formas de produção de 
conteúdo que resulte em uma interface o mais simples 
possível para a nova audiência.
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Introdução: No contexto de implementação da TV 
digital interativa no Brasil se vivência uma grande 
necessidade de geração de conteúdos interativos para 
alimentar esta mídia. A partir deste cenário, o projeto 
Estação-Escola de Televisão Digital (EETVD) 
objetivou capacitar e estimular a formação de 
produtores de conteúdo digital e de aplicação 
interativa a partir da organização de uma rede de 
parceiros audiovisuais independentes das regiões 
Norte-Nordeste. A EETVD foi um projeto aprovado no 
edital do Programa Laboratórios de Experimentação e 
Pesquisa em Tecnologias Audiovisuais – XPTA.LAB 
lançado em 2009 1. Este artigo apresenta como se deu 
o processo de gerenciamento e de produção dos 
conteúdos interativos por meio dessa rede de 
parceiros e faz-se uma análise dos roteiros interativos. 
  
Palavras chave: TV digital, produção de conteúdo, 
modelo de processo e roteiros interativos. 

1. INTRODUÇÃO 

A Estação-Escola de Televisão Digital foi um dos 
projetos de excelência do Programa XPTA.LAB, 
desenvolvido pelo Ministério da Cultura. O Núcleo de 
Pesquisa e Extensão Lavid da Universidade Federal 
da Paraíba foi responsável pela coordenação deste 
projeto de excelência e de 12 projetos consorciados 
ligados aos Núcleos de Produção Digital (NPDs) e 
produtores de conteúdo independentes. O 
desenvolvimento dos projetos consorciados foi 
organizando a partir de uma rede de 11 projetos, onde 
cada um desenvolveu 01 programa de 26min com 
aplicação interativa para TVDI, e 01 projeto, 
denominado RNA-ABD/Seção-PB, que desenvolveu 
um portal com base de dados de vídeos para 
possibilitar o compartilhamento de conteúdo e a 
distribuição de forma livre e legal.  

Considerando o elevado custo de uma 
infraestrutura de estação de TV digital interativa 

                                                           
1 O programa XPTA.LAB foi �nanciado pela Secretaria do 
Audiovisual do Ministério da Cultura (MinC) e teve a coordenação 
executiva da Sociedade Amigos da Cinemateca (SAC). No total 
foram 04 projetos de excelência destinados ao desenvolvimento 
tecnológico onde cada um coordenava ainda 12 projetos 
consorciados. Estes consorciados tinham como objetivo a produção 
e/ou testes de conteúdos no cenário da tecnologia implementada 
pelo projeto de excelência. 

necessária para a produção de testes reais e 
validação de programas interativos, a EETVD propôs 
o desenvolvimento de uma ferramenta que virtualiza o 
processo de testes a partir do acesso remoto aos 
equipamentos de uma de estação televisiva. Como o 
Lavid da UFPB possui estes equipamentos 
necessários para uma estação televisiva, a proposta 
estruturou-se a partir da implementação de uma 
ferramenta de testes virtuais, denominada de 
VirtuaLabTV [1].  

A ferramenta permite que usuários externos 
acessem e controlem via Internet os equipamentos 
deste laboratório real de TV para a realização de 
testes de aplicações. O VirtuaLabTV con�gura os 
equipamentos de transmissão e recepção. Ela 
consegue reproduzir as interações do usuário no 
ambiente real, além de mostrar ao usuário o conteúdo 
executado neste ambiente de forma simples e remota.  

A maior contribuição da VirtuaLabTV é viabilizar a 
produção de testes de conteúdos interativos a baixo 
custo e com isso estimular a entrada de pequenos 
produtores no mercado audiovisual interativo. 
 

 
Fig. 1.  Tela do ambiente do Laboratório do VirtuaLabTV  

 
Os testes realizados na ferramenta permitem ao 

usuário analisar o comportamento da aplicação e do 
conteúdo audiovisual durante a sua execução num 
contexto simulado de uma transmissão televisiva real. 
Na próxima seção faz-se uma análise do processo de 
concepção e produção de conteúdo audiovisual e de 
aplicação interativa aplicada durante o 
desenvolvimento do projeto EETVD. 
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2. MODELO DE PROCESSO E GERENCIAMENTO 
DOS PROJETOS 

O modelo de processo aplicado pelo Núcleo 
Lavid/UFPB aos consorciados organizou-se a partir da 
formação de uma equipe executora integrada com o 
intuito de facilitar o gerenciamento e a comunicação 
entre os membros da rede. Para viabilizar as 
atividades foram ministradas o�cinas com treinamento 
em desenvolvimento de aplicações Ginga NCL e Java 
aos desenvolvedores de cada um dos projetos 
consorciados. Aplicou-se um modelo de processo com 
o objetivo de investigar e validar uma proposta de 
processo de desenvolvimento e�ciente que fosse 
capaz de harmonizar as atividades de produção 
audiovisual com as atividades afeitas ao 
desenvolvimento de software.  

Este modelo de processo propôs a existência de 
cinco fases: concepção, elaboração, construção, 
testes e evolução. A primeira fase foi a de concepção 
e teve como objetivo identi�car os requisitos, realizar 
um estudo de viabilidade e apresentar interesse para 
o mercado. Com os requisitos de�nidos foi-se 
construída uma lista de prioridades apontando as mais 
importantes a serem implementadas inicialmente.  

A análise realizada nesta fase veri�cou que toda a 
especi�cação realizada estava de acordo com o que 
foi proposto pelos projetos consorciados ao Programa 
XPTA.LAB e se foi compreendido por toda a equipe. 
Na elaboração o gerente de projeto e os consorciados 
necessitaram estimar os custos e cronograma dos 
projetos. Iterações curtas foram planejadas, sendo 
especi�cadas as funcionalidades em cada uma delas 
e os membros envolvidos. Foi nesta etapa que cada 
papel no desenvolvimento foi de�nido. A construção 
caracterizou-se a etapa da implementação das 
aplicações e produção audiovisual.  

A última etapa foi a de evolução onde o software é 
entregue ao Lavid pelos consorciados, após a 
realização dos testes feitos no laboratório virtual 
VirtuaLabTV, depois de estarem os produtos 
integrados (audiovisual e aplicação) e terem sido 
testados. Ainda nesta etapa ocorrerem alterações de 
alguns requisitos, sendo necessário um retrabalho em 
algumas das etapas anteriores do processo de 
desenvolvimento. Foi um processo voltado para 
análise e testes, pois estes eram realizados em todas 
as etapas.  

O objetivo foi veri�car se o sistema suportava uma 
condição extrema de uso e qual era a sua capacidade 
máxima suportada. Detectaram-se falhas durante o 
desenvolvimento as quais foram analisadas pelo 
gerente de projeto. Isso foi relevante para o 
acompanhamento da execução dos projetos. Foi 
projetada uma tabela que mostrava as atividades que 

precisavam ser realizadas no projeto, seguindo o 
modelo de processo acima citado. As tarefas 
planejadas englobaram tanto a área de comunicação 
e a de informática e construíram a lista de atividades 
que norteou todo o desenvolvimento.  

No início do projeto foi realizada a primeira o�cina 
na cidade de João Pessoa, no mês de fevereiro de 
2011. Esta teve por objetivo a integração dos 
consorciados, exposição dos objetivos do projeto, 
discussões sobre cada projeto. No mês de junho foi 
realizada a segunda o�cina na cidade de Salvador. 
Esta teve a participação dos desenvolvedores de 
software, pois nela foi oferecido um treinamento de 
Ginga-J e Ginga-NCL para que os programadores 
pudessem escolher em qual linguagem de 
programação eles desejavam desenvolver as suas 
aplicações.   

Além de possuir uma reunião interna para 
discussão de assuntos exclusivos do projeto, durante 
a o�cina, tiveram-se também palestras abertas ao 
público. Na terceira o�cina em Fortaleza foram 
apresentados e discutidos os primeiros resultados dos 
projetos previstos nos marcos de execução. Eles 
foram o primeiro corte dos programas audiovisuais e 
uma versão da interatividade.   

Estas o�cinas serviram como marcos do modelo de 
processo de desenvolvimento, pois cada consorciado 
necessitou executar e entregar suas atividades 
estabelecidas até aquele momento. Contudo, as datas 
previamente estabelecidas para �nalização de tarefas 
e entrega de documentos foram modi�cadas e 
adaptadas durante todo o processo de execução do 
projeto. 

As mudanças ocorreram e foram aceitáveis, já que 
é um projeto de rede distribuída onde o 
acompanhamento das atividades realizadas tornou-se 
um pouco mais difícil. Também outro fator se deu 
porque este foi o primeiro trabalho que envolveu os 
consorciados e a equipe do Lavid como parceiros. Isto 
provocou a necessidade de buscar, adaptar e aplicar 
um processo em que eles trabalhassem e cumprissem 
os prazos. O que di�cultou em alguns momentos a 
de�nição do tempo para a entrega das atividades.  

Outro aspecto foi não se ter o conhecimento exato 
da disponibilidade de cada um para a realização das 
tarefas, já que era a primeira experiência de trabalho 
entre as partes. Por esses fatores, durante toda a 
execução houve necessidade de fazer alterações no 
cronograma inicial proposto. Assim, precisou também 
estender o prazo de algumas tarefas, entretanto, o 
projeto entregou os produtos prontos dentro do prazo 
de entrega estabelecido pelo programa XPTA.LAB.  

Outra forma de auxiliar o acompanhamento foi 
através de uma ferramenta de gerenciamento, o 
Redmine. Nela, foram cadastradas todas as atividades 
que cada consorciado precisava realizar durante o 
projeto, bem como, o período para a execução. 
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Adotou-se o Redmine como uma forma de centralizar 
o projeto, melhorar o acompanhamento e ter todas as 
atividades, além dos documentos registrados.  

Notou-se certa di�culdade por parte dos parceiros 
em inserir em suas rotinas de desenvolvimento a 
utilização da Redmine, isto pode dever-se ao fato que 
foi a primeira vez que os mesmos trabalhavam com 
esta metodologia de trabalho a partir de uma 
ferramenta de gerenciamento de projeto. A 
comunicação via email e telefone por parte da 
gerencia de projeto do Lavid mostrou-se mais e�ciente 
junto aos parceiros, pois se obteve um maior retorno 
no monitoramento e entrega das atividades e prazos. 

2.1. Desenvolvimento de Programas Interativos 

A produção dos 11 programas interativos foi 
organizada por um processo de produção audiovisual 
que englobou duas etapas. A primeira concentrou-se 
na pré-produção, produção, edição e �nalização dos 
vídeos e a segunda fase na concepção, 
implementação e testes da aplicação interativa.  

As fases do processo de produção estruturam-se 
na seguinte sequência: elaboração de argumento dos 
programas com a descrição do conteúdo audiovisual 
já demonstrando alguns pontos pretendidos para a 
interatividade; apresentação das propostas interativas 
para a aplicação e análise destas pela equipe do 
Lavid; elaboração e aprovação dos roteiros literários e 
interativos; desenvolvimento das etapas de pré-
produção, produção, gravação e edição do primeiro 
corte pelos parceiros consorciados; apresentação e 
discussão de todos os projetos do primeiro corte dos 
programas e das interfaces das aplicações interativas; 
edição e �nalização das versões �nais dos programas 
e implementação dos códigos das aplicações e testes 
dos programas e das aplicações no VirtuaLabTV.  

Abaixo se destaca os resultados apontados em 
estudo feito pela equipe de pesquisadores do Lavid. 
Um trabalho de pesquisa com objetivo de analisar 
como se estruturaram os roteiros produzidos pelos 
parceiros tanto na parte audiovisual como interativa. 

2.1.1 Programas Interativos  

Nos próximos tópicos se esboça a experiência dos 
consorciados a partir da idéia geral do roteiro, 
destacando principalmente o trecho em que se 
mostrará como foi realizada a especi�cação dos 
requisitos de interatividade. 

 

2.1.2 Programa Interativo “Lá em casa é assim”  

O programa interativo foi desenvolvido pelo 
consorciado Fundação Aperipê de Sergipe – Aracajú 
(SE). É um documentário �ccional que através de 
situações vivenciadas por duas personagens 
principais aborda temas diversos e abre possibilidades 
de interatividade para serviço público na área de 

segurança, saúde, bancária, social e administrativa. 
Um exemplo é o recurso interativo que permite o 
telespectador consultar informações sobre programas 
e editais do governo, como mostra a Figura 02.   

Nesta �gura são ilustrados pequenos trechos dos 
artefatos produzidos para esta aplicação. Em (1) 
pode-se observar o roteiro do programa. Neste roteiro 
estavam presentes trechos do roteiro literário, técnico 
e interativo. A partir desse roteiro foram retiradas as 
informações para as histórias de usuário (2).  

Nota-se que ao ativar a interatividade o 
telespectador possui três opções de interatividade 
para buscar informações. No entanto, informações 
sobre como a aplicação deve aparecer na tela não 
foram informadas no roteiro. Informações de 
posicionamento na tela e de transparência deveriam 
estar presentes no roteiro. Os protótipos foram 
gerados de acordo com as indicações na proposta 
visual da aplicação e acomodando as funcionalidades 
pretendidas como se observa no ponto (3) da Figura a 
seguir. 

 

Fig. 2.  Programa Interativo "Lá em casa é assim" 

2.1.3 Programa Interativo “Cidade Sustentável” 

O programa interativo “Cidade Sustentável” foi 
desenvolvido pela Associação Baiana de Cinema e 
Vídeo/ABCV de Salvador. O programa em formato de 
documentário trabalha a narrativa através dos quatro 
elementos da natureza destacados nas falas dos 
personagens em que se constrói uma discussão sobre 
o desenvolvimento sustentável. A interatividade se dá 
por informações adicionais e enquetes.  

No roteiro literário é descrito como o programa 
deve ser apresentado, as pessoas que serão 
entrevistadas e o ponto a ser discutido. Neste roteiro 
foram colocados pontos de interatividade mostrando 
em quais momentos do programa a interatividade está 
disponível e qual o tipo de interatividade.  

No roteiro interativo cada interatividade foi 
detalhada para ajudar os desenvolvedores na 
implementação das mesmas. Na Figura 03 destacam-
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se trechos dos roteiros, bem como, da história de 
usuário e os protótipos construídos.  

No roteiro interativo existem informações de 
posicionamento que são mantidas nas histórias de 
usuário. No entanto, o dispositivo de interação não é 
indicado. Por exemplo, se é possível responder as 
perguntas através dos botões coloridos do controle 
remoto. Nos protótipos essa informação �ca clara, 
pois cores indicam cada opção de resposta mapeada 
naturalmente para os botões coloridos do controle 
remoto [2]. 
 

 
Fig. 3.  Programa Interativo "Cidade Sustentável" 

2.1.4 Programa Interativo “Ponto de Encontro” 

O consorciado Núcleo de Produção Digital do Pará 
- Belém produziu o programa interativo “Ponto de 
Encontro” que se passa dentro de uma escola. O 
espectador escolhe um dos alunos para seguir e 
passeia pelas escolas em diferentes aulas. O 
programa é conduzido por um aluno e este apresenta 
alguns colegas que irão participar do programa 
auxiliando na interatividade.  

 
No roteiro são indicados os momentos de 

interatividade, que sempre será pela escolha de um 
dos alunos, sendo que cada um leva a um caminho 
diferente na escola. A Figura 04 mostra um trecho do 
roteiro literário e seus momentos de interatividade 
(número 1) e a partir dele a história de usuário 
(número 2). Com o roteiro e a história de usuário é 
possível desenvolver a aplicação interativa (número 
3). 

 

 
Fig. 4.  Programa Interativo “Ponto de Encontro” 

2.1.5 Programa Interativo “Trilhos Urbanos” 

No programa interativo “Trilhos Urbanos” o 
telespectador vai passear pela cidade de Fortaleza, 
vivendo situações reais do dia-a-dia de um pescador, 
mototaxista ou coletora de lixo. Serão apresentados 
pontos turísticos da cidade. Para a interatividade têm-
se informações sobre a cidade de Fortaleza e 
questionários.  

O roteiro literário apresenta a visão de três 
personagens sobre a cidade de Fortaleza. Nele 
destacam-se informações dos locais visitados e de 
outros personagens que irão aparecer durante o 
programa. Contudo, não mostra quais são os 
possíveis momentos de interatividade. O consorciado 
desenvolveu um roteiro a parte, semelhante a um 
�uxograma, que expõe como deve ser o 
comportamento da interatividade.  

A falta da interatividade dentro do roteiro literário 
gera uma di�culdade para a construção das histórias 
de usuário. Em casos como este a participação dos 
dois pro�ssionais (desenvolvedor e roteirista) em um 
trabalho integrado é ainda mais relevante. A Figura 05 
apresenta o roteiro, as histórias de usuário e a 
aplicação interativa gerada. 
 

 
Fig. 5.  Programa Interativo “Trilhos Urbanos” 
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2.1.6 Programa Interativo “A Arte e a Maneira de 
Abordar o seu Chefe Imediato” 

O programa interativo desenvolvido pelo 
consorciado da Associação Brasileira de 
Documentarista - Seção PB/João Pessoa passa-se no 
interior de um escritório. A interatividade proposta foi 
de demonstrar os diálogos telefônicos e anotações da 
secretária. Neste roteiro literário dar-se toda a 
descrição literária, técnica e interativa do programa 
audiovisual. A Figura 06 nos mostra no número 1 o 
roteiro com todos os seus detalhes.  

A parte técnica indica o local e horário que 
acontece a cena. O roteiro literário descreve a história 
do programa, com todos os personagens e falas. A 
interatividade é indicada no roteiro de forma resumida, 
apenas mostrando o momento em que a interatividade 
está presente. Em um documento interativo a parte 
encontra-se a descrição completa da interatividade, 
incluindo a duração e disposição dos ícones 
interativos na tela. A Figura 06 demonstra como se dá 
o processo para chegar a aplicação através do roteiro. 

 

 
 

Fig. 6.  Programa Interativo “A Arte e a Maneira de Abordar o 
seu Chefe Imediato” 

 

2.1.7 Programa Interativo “Maré Viva” 

O “Maré Viva” é um programa que mostra o dia 
corrido na cidade de Maceió com seus carros e 
transeuntes. Este programa interativo foi desenvolvido 
pelo consorciado Ponto de Cultura/ONG Ideário 
Comunicação Cultura e Educação Popular – Maceió 
(AL). A interatividade é um jogo interativo de palavras 
para construção de um diário de impressões. Quatro 
escritores escreveram palavras ou expressões sobre o 
tema “Eu e Maceió”, durante o programa estas 
palavras irão aparecer e o espectador escolherá uma 
delas. Ao �nal do programa será formado um poema a 
partir das palavras que foram selecionadas pelo 
telespectador através dos botões coloridos do controle 
remoto.  

O roteiro apresentado no número 1 da Figura 07 
nos mostra a parte técnica, literária e interativa. Nele 
temos a descrição da história, o local onde ocorre a 

cena, o horário, os personagens e os pensamentos 
presentes. A interatividade não está inserida durante o 
texto do roteiro, ela se encontra ao �nal no 
documento. Por se tratar de um jogo ela é descrita no 
�nal do roteiro, explicando todo o seu comportamento 
e como deve ser apresentada na tela.  

Contudo, seria interessante indicar no roteiro em 
quais momentos do programa a interatividade está 
disponível. O número 2 da Figura 07 mostra a história 
de usuário gerada pelas equipes de comunicação e 
informática a partir do roteiro e, o número 3 a 
aplicação desenvolvida. 
 

 
 

Fig. 7.  Programa Interativo “Maré Viva” 
 

2.1.8 Programa Interativo “Gincana Cultural” 

O programa interativo produzido pelo Ponto de 
Cultura/ ONG Galeria ZooN de Fotogra�a – Natal (RN) 
foi o “Gincana Cultural” que é um programa de 
auditório que tem a participação de duas escolas. 
Basicamente, é um programa de disputa entre essas 
duas escolas, onde terão que responder a perguntas 
sobre o vídeo que será passado no programa.  

O espectador no início do programa pode escolher 
uma escola de sua preferência e também responder 
as perguntas, ajudando assim a escola escolhida por 
ele. No roteiro literário desenvolvido pelo ZooN 
encontra-se toda a descrição literária do programa. 
Mas, não se detalha explicitamente os momentos de 
interatividade.  

Neste caso oferece um programa de auditório, no 
início o apresentador explica a dinâmica do programa 
e como irá funcionar a interatividade, contudo, não 
está indicado explicitamente quando a interatividade 
estará presente. A dinâmica apresentada no primeiro 
bloco é a mesma para todos os outros que compõem 
o programa, logo, �ca subentendido que a 
interatividade estará presente em todos os blocos e de 
maneira semelhante. A Figura 08 mostra o processo 
de criação da aplicação interativa a partir do roteiro. 
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Fig. 8.  Programa Interativo “Maré Viva” 

2.1.9 Programa Interativo “Agenda Cultural” 

Trata-se de um documentário interativo onde são 
apresentados vídeos de alguns grupos de arte de Rio 
Branco. São apresentações de artes visuais, música, 
dança, teatro, �lmes. O espectador pode acessar o 
menu interativo e escolher qual apresentação a ser 
exibida. Ele pode voltar ao menu e acessar quantas 
vezes quiser cada conteúdo.  

Este documentário interativo foi produzido pelo 
Núcleo de Produção Digital – Rio Branco (AC). O 
documento apresenta inicialmente informações sobre 
os grupos que estarão presentes no documentário. 
Em seguida, o roteiro do “Agenda Cultural” descreve 
como será o programa e a interatividade presente 
nele, apresenta as informações sobre teatro, música e 
dança, por exemplo, mas não apresenta uma 
descrição literária de como será o programa, podendo 
gerar um dúvida na equipe, principalmente, na de 
computação. A Figura 09 mostra um trecho do roteiro 
e a história de usuário a este fragmento. O número 3 
da Figura 09 apresenta a aplicação interativa. 

 

 
 

Fig. 9.  Programa Interativo “Agenda Cultural” 

 

 

2.1.10 Programa Interativo “Navegar” 

O “Navegar” produzido pela TV-UFMA mostra a 
cidade histórica de São Luis, levando o espectador a 
dar um passeio pela cidade. O espectador poderá 
obter informações sobre a cidade, lugares históricos 
através da interatividade, como também, podem 
responder a enquetes que aparecem durante o 
programa.  

A Figura 10 demonstra as etapas para chegar à 
aplicação interativa a partir do roteiro construído pela 
TV-UFMA. No número 1 temos o roteiro com seu 
aspecto técnico, literário e interativo. A partir das 
informações contidas no roteiro foi possível a 
construção da história de usuário que detalha como é 
a visão do espectador. Por meio destes dois pontos 
pode-se chegar à aplicação interativa, número 3. 
 

 
 

Fig. 10.  Programa Interativo “Navegar” 
 

2.1.11 Programa Interativo “Viagem ao Mundo 
do Teatro” 

O consorciado Núcleo de Produção Digital – NPD 
Tereseina (PI) produziu o programa interativo “Viagem 
ao Mundo do Teatro” que se passa dentro de um 
teatro. O programa conta a história do teatro em suas 
diferentes épocas da história. Permite que o 
espectador escolha qual peça assistir. A cada época 
histórica é fornecido ao espectador à opção de 
escolha entre duas peças, da época que o bloco 
corrente trata.  

O roteiro apresentado pelo consorciado de 
Teresina é completo, pois apresenta a parte técnica, 
literária e interativa. No número 1 da Figura 11 
encontram-se todos os elementos do roteiro. O 
número 2 tem-se a visão do espectador em relação à 
interatividade apresentada no programa. Por �m, 
apresenta-se a aplicação interativa no número 3. Esta 
é bem simples, pois se trata apenas da escolha entre 
duas peças teatrais. 
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Fig. 11.  Programa Interativo “Viagem ao Mundo do Teatro” 

3.  CONCLUSÃO 

O projeto Estação-Escola de TV Digital 
(VirtuaLabTV) teve por objetivo o desenvolvimento de 
um ambiente distribuído para o desenvolvimento e 
teste de aplicações interativas para televisão digital. 
Nesse contexto onze associados produziram onze 
programas interativos incluindo a aplicação e o 
audiovisual segundo o processo apresentado. Com a 
experiência de uso do processo proposto no projeto 
EETVD, observa-se que ele orientou a especi�cação 
da interatividade dentro dos roteiros literário e técnico. 
Nota-se que o roteiro interativo é essencial para 
extração dos requisitos da aplicação. Percebe-se 
ainda que o desenvolvimento da aplicação interativa e 
a gravação do programa audiovisual devem ocorrer ao 
mesmo tempo. No entanto, ressalta-se que é muito 
complicado construir a aplicação sem o ter o conteúdo 
audiovisual [2]. 

No decorrer do desenvolvimento de todo o 
processo produtivo as propostas de roteiros interativos 
sofrem modi�cações no campo da interatividade, 
tendo alguns casos a necessidade de modi�cação até 
da proposta de roteiro audiovisual. Outro fator 
observado deu-se em relação ao fato dos parceiros se 
encontrarem em locais diferentes, o que fez que cada 
um adotasse sua forma de trabalho a partir da 
realidade de seu Estado.  

Um aspecto comum à maioria dos parceiros foi a 
grande di�culdade na capacitação dos pro�ssionais, 
principalmente, de informática, que trabalhasse com 
esta nova tecnologia, TV digital. O contato da equipe 
do Lavid com os consorciados foi através dos 
coordenadores que eram pro�ssionais de 
comunicação e cada um deles tinha a 
responsabilidade de contratar uma equipe 
multidisciplinar. Os papéis da equipe de TV podiam 
mudar dependendo da necessidade de cada 
consorciado, mas foi indispensável à existência de um 
programador para o desenvolvimento da aplicação 
interativa. 

Tendo em vista todos os processos de 
desenvolvimento tanto no campo audiovisual com no 
da aplicação, considera-se que a maior contribuição 
do projeto Estação-Escola de Televisão Digital foi a 
possibilidade de capacitar outras pessoas para 
desenvolver projetos na área de TV digital interativa.  

Espera-se que estes pro�ssionais tenham 
adquirido com este projeto os conhecimentos 
necessários para a realização de trabalho futuros na 
área de produção de conteúdo para TVDI. A partir 
desta vivência, é possível ressaltar a grande 
necessidade da realização de experiências, como 
esta, capazes de englobar parcerias e iterações entre 
os pro�ssionais do audiovisual e da informática. Este 
cenário é essencial para o desenvolvimento e sucesso 
da TV digital interativa no Brasil. 
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Resumo: Este artigo apresenta soluções para 
implementação de aplicações sensíveis ao contexto 
de programação para o sistema ISDB-Tb. Para que 
seja possível construir aplicações sensíveis ao 
contexto, é necessário que as informações capturadas 
no ambiente de execução das aplicações sejam 
confiáveis. Conforme apresentado no artigo, os sinais 
digitais das principais emissoras de TV ainda não 
estão completamente em conformidade com as 
normas ABNT e isso traz uma série de problemas 
para usuários e desenvolvedores de aplicações. 
Diversos problemas observados nos sinais digitais das 
emissoras brasileiras são descritos e analisados, do 
ponto de vista do usuário e dos desenvolvedores. A 
partir disso, soluções robustas para contornar o 
problema de não conformidade dos sinais e 
enriquecer a experiência dos usuários com oferta de 
informações extras contextualizadas ao programa em 
exibição são apresentadas e analisadas.

Palavras chave: Testes de conformidade, TV Digital,
Sensibilidade a Contexto, Aplicações.

1. INTRODUÇÃO

A TV digital se caracteriza pela capacidade de 
transmissão e recepção de vídeo e áudio de alta 
definição, e além disso, de informações sobre a 
programação e de aplicações de software que 
permitem ao telespectador-usuário interagir com o 
conteúdo recebido.

A interatividade talvez seja a característica que 
mais se destaca pelo fato de gerar uma forte 
expectativa de mudança na relação entre a televisão e 
o telespectador, que passa agora a ser bidirecional, da 
emissora para o telespectador e do telespectador para 
a emissora [6]. Contudo, Santos [13] descreve três 
contradições, advindas desta característica, que 
devem ser consideradas no momento atual de 
desenvolvimento do SBTVD:
• O fato de que, mesmo trazendo para a TV aberta a 

possibilidade de interação efetiva e bidirecional 
com o telespectador, a TV digital ainda esbarra na 
avaliação pragmática dos difusores a respeito da 
viabilidade comercial das aplicações interativas;

• A maioria das aplicações desenvolvidas até o 
momento despertam pouco interesse do 
telespectador;

• A TV digital parece posicionar-se entre a 
experiência da TV aberta tradicional e a 
experiência customizada da Internet, mesclando 
componentes de visualização de ambas as 
tecnologias, onde as aplicações mais ricas 
pressupõem o canal de interatividade para 
funcionar, o que pode torná-la nada atrativa pelas 
dificuldades de sua apresentação e a falta dos 
dispositivos de entrada mais eficientes do 
computador, como o teclado e o mouse.

Apesar da TV oferecer um conteúdo rico em 
notícias, informações e entretenimento, a Web se 
desenvolveu como mais uma fonte de conteúdo 
robusta, fornecendo uma grande quantidade de 
informações, na qual o usuário pode navegar em 
busca de um conteúdo específico de acordo com seu 
interesse. Para Rodrigues et al. [12], com o advento 
de uma nova TV, digital e interativa, torna-se possível 
enriquecer as mídias televisivas com um conteúdo 
multimídia complementar, o qual pode ser obtido na 
Internet fazendo uso de tecnologias como as 
oferecidas pelo HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband 
TV [7], com o intuito de aumentar a satisfação dos 
telespectadores ao assistir os programas televisivos. 
Diante disso, surge a possibilidade do telespectador 
acessar, por meio dos aplicativos interativos dos 
televisores, conteúdos complementares de fontes 
mais robustas como a Web. Apesar desta 
característica ser considerada uma evolução no meio 
televisivo ela traz alguns desafios, como o fato de 
encontrar maneiras eficientes, mais cômodas e 
atrativas para o telespectador obter tais recursos. 
Além disso, é preciso encontrar uma forma de 
relacionar as informações que serão oferecidas ao 
telespectador com o seu contexto televisivo, visando 
torná-las mais atrativas à sua atenção e também para 
impedir que elas se tornem um empecilho à sua 
experiência televisiva. 

Dey e Abowd [4] definem contexto como qualquer 
informação que pode ser utilizada para caracterizar a 
situação de uma entidade. Entidade esta que pode ser 
uma pessoa, lugar ou objeto que seja considerado 
importante para a interação entre uma aplicação e o 
usuário, incluindo a aplicação e o usuário em si.

Aplicações sensíveis ao contexto são aquelas que 
consideram as informações explícitas fornecidas pelos 
usuários, as informações armazenadas em bases de 
conhecimento contextuais, as inferidas por meio de 
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raciocínio e, ainda, aquelas percebidas a partir do
monitoramento do ambiente. Estas informações 
obtidas de forma não explícita é o que se chama de
informações contextuais [15].

O desenvolvimento de aplicações sensíveis ao 
contexto para TV digital envolve a captura, 
gerenciamento e aplicação de informações associadas 
ao tipo de plataforma, acesso à rede, dispositivos e ao 
programa sendo transmitido.

A captura de informações contextuais ligadas ao 
programa exibido na TV é, até certo ponto, simples, 
uma vez que um conjunto de metadados1 é
normalmente transmitido junto com os sinais de áudio 
e vídeo. Os metadados básicos para um sinal de TV 
digital estão associados a duas tabelas: SI (Service 
Information) e PSI (ProgramSpecificInformation). A 
partir dessas tabelas, informações elementares da 
programação do canal, tais como hora de início, 
duração, título, gênero, faixa etária e resumo do 
programa podem ser obtidos. No caso da TV aberta 
brasileira, esses metadados são codificados sob um 
formato padrão ABNT NBR 15603-2 [1] e ABNT NBR 
15608-3 [3]) de forma que possam ser consumidos 
pelas aplicações instaladas nos receptores, inclusive 
as que gerenciam e usam o contexto para 
personalização de serviços e conteúdos para o 
usuário. Assim, apesar de não carregarem nenhum 
tipo de informação ligada ao usuário ou à plataforma, 
os metadados associados aos programas tornam-se 
fundamentais para representar o contexto da 
programação, isto é, para caracterizar um cenário do 
tipo “usuário assistindo a um programa da TV num 
determinado canal aberto”. 

A adoção de uma plataforma padrão para TV digital 
terrestre aberta resultou na definição de regras para a 
codificação, transmissão, modulação, difusão e 
recepção digital, em conformidade com um conjunto 
de normas. Em 2007, o conjunto de documentos 
ABNT NBR 15601 a 15608 normatiza todas as 
questões que dizem respeito à televisão digital 
terrestre no Brasil foi apresentado à sociedade.

Para que seja possível construir aplicações 
sensíveis ao contexto é necessário que as 
informações capturadas no ambiente/cenário ao qual 
essas aplicações estão imersas sejam confiáveis. 
Uma informação é dita confiável se ela é correta, 
consistente e precisa. A digitalização dos sinais de TV 
resulta, em tese, numa melhora na qualidade e 
robustez dos sinais de vídeo e áudio, além de permitir 
uma representação precisa das informações 
relacionadas à programação dos canais. Por outro 
lado, é fundamental que a confiabilidade destas 
informações seja garantida. Considere os exemplos a 
seguir:
• Num cenário comum nos anos 80, um usuário

decidiu gravar o capítulo final se uma série, pois 
estaria ausente no exato momento da sua 
transmissão pela TV. O usuário deveria programar 
seu VCR para gravar a série a partir de uma 

1
A padronização dos metadados ainda é um problema em aberto no universo da TV digital:

http://www.digitaltveurope.net/28414/multiple-choices-technology-choices-for-multiscreen-tv/

estimativa do tempo de início e da duração do 
programa, ambas obtidas por meio de uma grade 
semanal de programação impressa. Como não há 
garantia do exato instante de início da série, nem 
de sua duração, a “qualidade” do arquivo gravado 
vai depender da precisão da estimativa feita pelo 
usuário na programação do VCR com base nas 
informações da grade de programação impressa. 

• Num cenário semelhante e mais atual, um usuário 
consultaria o EPG em sua TV digital, especificaria 
o programa a ser gravado através de uma 
aplicação interativa, enviando o instante de início 
e a duração do programa de forma transparente 
ao seu PVR. A precisão na representação das 
informações temporais do programa garantiria a 
“qualidade” do arquivo digital com a gravação do 
programa. 

No primeiro cenário, o usuário tenta contornar a 
imprecisão (pouca confiabilidade) das informações 
temporais que dispõe, utilizando uma solução um 
pouco mais robusta: antecipa em alguns minutos o 
início da gravação e aumenta em alguns minutos a 
duração total da gravação. No segundo cenário, a 
garantia de “qualidade” na gravação parte do princípio 
que as informações temporais dos programas são 
precisas, consistentes e corretas. Entretanto, estas e 
outras informações enviadas pelas radiodifusoras 
brasileiras não são confiáveis até o momento, como 
será demonstrado nas seções seguintes.

Este artigo apresenta soluções para implementar 
aplicações sensíveis ao contexto da programação de 
TV mais robustas diante dos problemas destacados
até aqui.

No que se segue, o artigo está estruturado da 
seguinte forma: a próxima seção destaca as não 
conformidades e os problemas advindos delas em 
relação às tabelas SI do SBTVD; na seção 3 é 
apresentado o ponto de vista do usuário das 
transmissões de TV brasileiras; a seção 4 discute 
aplicações sensíveis ao contexto da programação de 
TV e como os problemas de não conformidade 
encontrados podem ser contornados; finalizando, a 
seção 5 elabora as conclusões deste trabalho.

2. NÃO CONFORMIDADE E PROBLEMAS NOS 
SINAIS DAS RADIODIFUSORAS

Uma das bases para o funcionamento de um 
sistema distribuído (como o caso do sistema de TV 
digital) é que normas (protocolos) sejam 
estabelecidas, divulgadas e aplicadas pelos 
componentes do sistema que desejam se comunicar. 
Quando essa premissa básica não é atendida, todos 
os componentes do sistema podem ser prejudicados.

O decodificador (embutido ou não) funciona como 
um cliente que permite a um usuário acessar o 
sistema de TV digital. Assim, do ponto de vista desse 
usuário, qualquer problema no acesso aos conteúdos 
transmitidos ou no uso de funcionalidades de sua 
plataforma de TV digital poderá ser, equivocadamente, 
atribuído ao decodificador e ao seu fabricante, mesmo 
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que o problema tenha sido causado por problemas ou 
inconformidades no sinal transmitido.

A Figura 1 ilustra uma foto da tela de uma TV na 
qual as informações do programa não estão sendo 
corretamente apresentadas em 30/10/11. Note que o 
software (guia eletrônico de programação ou EPG) 
embarcado na TV está sendo executado 
corretamente, mas como a execução está sendo feita 
com o uso de dados não confiáveis, o resultado da 
execução não é o esperado, isto é, nenhuma 
informação sobre o programa atual, anterior ou 
próximo pode ser mostrado.

Fig. 1. Exemplo de não conformidade relacionada ao EPG.

Após diversas ocorrências em seu Serviço de 
Atendimento ao Consumidor (SAC), parte delas 
originadas por problemas no sinal digital enviado pelas 
emissoras, um dos maiores fabricantes de TV do 
Brasil decidiu iniciar um projeto de P&D para analisar 
o sinal enviado pelas emissoras e com isso, isolar os 
problemas decorrentes da não conformidade do sinal 
daqueles efetivamente ligados aos componentes da 
plataforma comercializada.

O projeto teve início no segundo semestre de 2008 
contemplando equipes em Porto Alegre, Curitiba e 
Salvador. No segundo semestre de 2009 foram 
iniciadas as atividades em Belo Horizonte e no 
primeiro semestre de 2010, em Fortaleza. As capitais 
foram estrategicamente selecionadas por: (i) estarem 
fora do eixo Rio – São Paulo, onde se encontram a 
maioria das emissoras cabeças de rede e (ii) 
contemplarem as três principais regiões, em termos de 
população e PIB, do país (Sul, Sudeste e Nordeste). 
Parte dos dados utilizados nesse artigo foram 
coletados durante o projeto (2008 a 2010), a partir do 
sinal digital das emissoras em cada capital, em 
diferentes ocasiões. 

Mais de dois anos após a conclusão do projeto e 
dos testes, uma série de não conformidades nos 
sinais digitais das TV brasileiras ainda persistem. 
Dentre elas, serão discutidas, neste artigo, aquelas 
relacionadas às informações dos programas, à 
classificação indicativa, aos componentes de áudio, 
closed caption e, principalmente, relacionadas à tabela 
de mudança de data e horário. 

2.1. Metodologia de testes
A Figura 2 ilustra o processo de teste utilizado, 

descrevendo as atividades necessárias para a análise 
de sinal digital das radiodifusoras. O processo é 

composto de atividades representadas por quadrados 
e produtos de trabalho representados por formas 
ovais, sendo que as saídas de cada atividade são 
utilizadas como entradas para a atividade seguinte. 
Ele consiste das seguintes etapas: 
1. Elaboração de um plano de testes, detalhando o 

ambiente de teste, escopo dos testes, tipos de 
testes e cronograma.

2. Com base no plano elaborado, no escopo dos 
testes e nas normas ABNT, são elaborados os 
casos de teste, os quais são responsáveis por 
descrever os procedimentos que devem ser 
realizados em cada teste. Nessa etapa é 
importante salientar que os casos de teste 
elaborados cobrem somente os conjuntos de 
requisitos definidos pela empresa idealizadora do 
projeto. Sendo assim, as não conformidades 
encontradas não se referem a todos os pontos das 
normas ABNT.

3. A partir dos casos de teste elaborados, foram 
executados ciclos de testes de aproximadamente 
duas semanas em cada capital. Para tanto, em 
cada capital foi necessária a configuração do 
ambiente e preparação dos casos teste que 
seriam executados.

4. Os Transport Streams (TS) de cada uma das 
emissoras são coletados com o auxílio de um 
demodulador e analisados conforme os casos de 
teste, com o auxílio de softwares específicos. 

5. Cada ciclo de testes termina com a geração de 
relatórios de todas as atividades e dos defeitos 
encontrados. A execução dos testes gera uma 
lista de defeitos, que são, em seguida, reportados 
às emissoras para possível correção.

6. Por fim, ocorre o monitoramento dos defeitos que 
foram reportados às emissoras para verificar se as 
correções foram efetuadas.

Fig. 2. Processo de teste para cada ciclo em cada capital.

2.1.1 Escopo dos testes
O conjunto de requisitos que identifica “o que será 

testado” estabelece o escopo dos testes. Cada 
requisito corresponde a um objetivo específico de um 
teste. Uma regra geral para a geração de um requisito 
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de teste indica é que ele possa ter um comportamento 
mensurável e observável. Se não for possível 
observar nem medir, ele não poderá ser avaliado para 
determinar se foi atendido [14].

Os requisitos podem ser derivados de várias 
fontes, inclusive casos de uso, modelos de caso de 
uso, normas, especificações técnicas ou 
suplementares, requisitos de design, casos de 
negócios e entrevistas com usuários finais [14]. Os 
requisitos foram classificados em duas categorias: (i) 
normativos, obtidos pela análise das normas ABNT e 
(ii) funcionais, que não estão explicitados nas normas 
ABNT e são derivados de descrições dos 
comportamentos funcionais do objetivo do teste. 

O conjunto de requisitos normativos analisados 
levou em conta: (a) a Tabela de Informação de 
Evento; (b) a Classificação Indicativa; (c) a Tabela de 
Mudança de Horário e (d) o componente de áudio. O 
único requisito funcional analisado foi (e) o 
closedcaption.

a) Tabela de Informação de Evento (EIT)
A parte da norma que define o conjunto de 

informações e serviços ligados à programação é a 
ABNT NBR 15603-2 [1]. A Tabela de Informação de 
Evento (EIT) contém uma compilação de diversas 
informações referentes a um programa ou evento (ex. 
nome do evento, início do evento, duração). Diferentes 
descritores permitem caracterizar diferentes tipos de 
eventos dentro de uma mesma transmissão. A EIT 
contém o schedule com as informações da 
programação para até oito dias, assim como as 
informações do programa atual e do próximo. 
Conforme a norma, as informações do programa atual 
e do próximo devem ser enviadas pela emissora 
obrigatoriamente durante a transmissão, enquanto o 
schedule é opcional. A tabela é responsável por 
armazenar os dados que são utilizados por aplicações 
do tipo EPG. 

b) Classificação Indicativa
A classificação indicativa é representada por um 

descritor denominado parental_rating_descriptor, que 
pode ser enviado na tabela de mapeamento de 
programas (PMT) ou na EIT. Caso os dados sejam 
enviados nas duas tabelas, os dados da tabela PMT 
tem prioridade. A classificação indicativa é baseada na 
Portaria nº 1220 do Ministério da Justiça, de 
11/07/2007 [5].

O descritor é composto de dois campos: (i) 
country_code que, no caso do Brasil, tem três 
caracteres referentes ao código “BRA” e (ii) rating, que 
deve, obrigatoriamente, indicar a idade e a descrição 
objetiva do conteúdo, através da combinação de seus 
oito bits. Os primeiros quatro bits indicam o conteúdo 
e os últimos quatro bits indicam a idade. 

c) Tabela de Mudança de Data e Horário (TOT)
Os pontos mais importantes deste requisito de 

teste foram o campo UTC-3_time e o descritor 
local_time_offset_descriptor, ambos da tabela de 
mudança de data e horário (TOT). Essa tabela é 

obrigatória e é responsável por informar ao receptor a 
hora, data e fuso horário.

O campo UTC-3_time é composto pela hora e data 
atual codificados em 40 bits. Os 16 bits menos 
significativos do campo são usados para a 
representação da data em Modified Julian Date (MJD). 
Os 24 bits mais significativos do campo, codificados 
em BCD, definem o horário, que deve ser 
obrigatoriamente referenciado pela hora UTC-3
(horário oficial do Brasil). 

O descritor local_time_offset_descriptor é
composto por vários campos binários e é utilizado 
para ajustar o horário local em relação ao horário 
UTC-3 e também em relação ao horário de verão. A 
ABNT NBR 15608-3 [3] sugere que as regiões de 
referência do esquema sejam utilizadas apenas como 
forma de facilitar a localização de uma dada região,
uma vez que essas regiões podem variar de ano para 
ano. A mesma norma apresenta também as regras 
para alteração do horário de verão durante períodos 
específicos do ano. 

d) Componente de Áudio
O descritor de componente de áudio 

(audio_component_descriptor) indica cada parâmetro 
do pacote elementar de áudio, concentrando a maioria 
dos aspectos avaliados. Os campos do 
audio_component_descriptor avaliados foram:

ES_multi_lingual_flag: campo de 1 bit que deve 
ser fixado em “1” quando dois idiomas (fluxo 
elementar modo multilíngue) forem feitos no fluxo 
elementar como 1/0 + 1/0 modo. Para outro modo, 
o campo deve ser reservado;
main_component_flag: campo de 1 bit que deve 
ser igual a “1” se o componente de áudio for o 
áudio principal.
ISO_639_language_code: campo de 24 bits que 
deve identificar o idioma do componente de áudio. 
No caso do fluxo elementar estar trabalhando no 
modo multilíngue, este campo deve indicar o 
primeiro idioma do componente de áudio. Este 
campo contém um código de 3 caracteres 
conforme a ISO 639-2 [8]. Cada caractere deve 
obrigatoriamente ser codificado em 8 bits, de 
acordo com a ISO 8859-15 [9] e inserido em 
ordem no campo de 24 bits (o português, idioma 
oficial do Brasil, é codificado por “0111 0000 0110 
1111 0111 0010”).
ISO_639_language_code_2: campo de 24 bits que 
deve identificar o segundo idioma de componente 
de áudio se o fluxo elementar estiver trabalhando 
no modo multilíngue.

Além do audio_component_descriptor, foi 
analisada a ocorrência de perda de sincronia dos 
lábios com o áudio (o chamado lip-sync).

e) Closed Caption
Conforme a ABNT NBR 15604 [2], o closed-caption é
definido como a transcrição em língua portuguesa, dos 
diálogos, efeitos sonoros, sons do ambiente e demais 
informações que não podem ser percebidas ou 
compreendidas por pessoas com deficiência auditiva. 
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O mapa de caracteres deve estar de acordo com a 
ISO/IEC 8859-15 [9]. Os itens avaliados para este 
conjunto de requisitos foram: frequência, sincronia, 
posição da legenda e sobreposição sobre elementos 
gráficos. 
A seção seguinte apresenta o efeito seguir dos 
problemas e não conformidades dos sinais de TV do 
ponto de vista do usuário. Para cada defeito é 
apresentada uma foto da tela da TV ilustrando o 
problema no receptor e uma breve descrição. As 
imagens foram capturadas no mês de outubro de 2011 
com o uso de 2 plataformas diferentes (TV, receptor e 
middleware), considerando todas as emissoras que 
transmitem o sinal digital em Salvador.

3. O PONTO DE VISTA DO USUÁRIO
As Figuras 3, 4 e 5 ilustram os problemas 

enfrentados pelos usuários para obter as informações 
dos programas transmitidos (tabela EIT) a partir da 
interface do software de EPG. As informações do 
programa atual e do próximo não estão sendo 
enviadas pelas emissoras, o que deveria ser 
obrigatório pela norma. 

Os principais defeitos relacionados à EIT estavam 
ligados ao escalonamento dos programas: falta de 
descrição do programa, horários incorretos para início 
e término de programa e envio de texto inválido. 
Contudo, o principal problema identificado foi a falha 
no envio do schedule na tabela EIT. Algumas 
emissoras o enviam com atraso e/ou não o enviam em 
algumas ocasiões, principalmente finais de semana.

Fig. 3. Exemplo de não conformidade relacionada ao EPG.

Fig. 4. Exemplo de não conformidade relacionada ao EPG.

Fig. 5. Exemplo de não conformidade relacionada ao EPG.

Quanto à classificação indicativa, o principal defeito 
identificado foi o envio do código binário “0000” ao 
invés do código “0001” para classificação livre (L) no 
campo rating. Outro defeito constante foi o envio de 
valores incorretos para o campo country_code que
deveria estar sempre com o valor referente ao código 
“BRA”.

O descritor parental_rating_descriptor que pode ser 
enviado na tabela PMT ou na EIT, contém os campos 
country_code e rating e especificam a classificação 
indicativa dos programas. Ambos deveriam, 
obrigatoriamente, ser enviados pelas radiodifusoras. 
Na Figura 6 verifica-se que, como os descritores não 
estão sendo enviados pela emissora, o receptor 
apresenta “?” no local da classificação etária.

A consequência é que softwares responsáveis pelo 
bloqueio de programas desaconselháveis para 
crianças poderiam apresentar falhas de execução em 
decorrência dessa inconformidade. A Figura 7 ilustra 
como a indicação do programa “livre” deveria aparecer 
na tela quando o envio do descritor é conforme a 
norma.

Fig. 6. Exemplo de não conformidade relacionada à 
classificação indicativa.
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Fig. 7. Exemplo de envio correto da classificação indicativa.

O campo UTC-3_time e o descritor 
local_time_offset_descriptor (ambos da tabela TOT) 
são de envio obrigatório pelas radiodifusoras segundo 
a norma. Eles são responsáveis por informar ao 
receptor a hora, data e fuso horário atuais, sendo que 
cada radiodifusora busca a data e horário de uma 
fonte específica, ocasionando diferenças de horários 
de uma radiodifusora para outra.

Os problemas visualizados pelos usuários em
decorrência do envio de valores incorretos nestes 
campos pode ser observado nas Figuras 8 e 9. 

Na Figura 8 o horário enviado pela emissora é 
“7:48 AM”, por outro lado, as informações do 
programa atual indicam que o ele começaria apenas 
às “8:00 AM”. O fato das informações do programa 
aparecerem antes mesmo do seu início indica 
claramente a inconformidade nos dados enviados pela 
emissora para os campos da tabela TOT. 

Na Figura 9 a inconsistência de horários é ainda 
mais grave. Note que o programa que está sendo 
exibido é o “Jogo Aberto” (seta amarela), enquanto 
que as informações do EPG são relacionadas ao 
programa “Dia a Dia” (seta branca). Note ainda que o 
horário enviado pela emissora, assinalado em 
vermelho, é “8:42 AM”, enquanto o horário (incorreto)
de exibição do programa atual conforme o EPG é 
“10:00 AM” às “11:15 AM”. A diferença entre o horário 
da grade (verde) e o local atual (vermelho) é superior 
a 1 hora em decorrência da não atualização do horário 
de verão brasileiro pela radiodifusora local.

A análise dos valores para os campos dos 
descritores da tabela TOT – foi o que revelou o maior 
número de problemas nos testes de conformidade 
efetuados. Durante a primeira fase de testes dos 
sinais, pelo menos um dos campos da tabela foi 
identificado como incorreto para cada radiodifusora. A 
manutenção dos valores corretos para os campos da 
TOT é dificultada pela necessidade de atualizações 
periódicas por parte das radiodifusoras. A 
complexidade e dificuldade de entendimento das 
regras foi outra causa observada para o 
preenchimento incorreto desses campos. 

Dentre os problemas que podem ser causados 
pelos erros na tabela TOT podem ser citados: (i) a 
apresentação incorreta de informações do EPG e (ii) o 
comprometimento de funcionalidades de alguns 
receptores baseadas no EPG (tais como, a gravação 
da programação, o uso de lembretes para agendar a 

troca de canais em determinados horários e a 
sugestão de programas a partir do perfil do usuário).

Fig. 8. Exemplo de não conformidade relacionada ao 
horário.

Os testes referentes ao componente de áudio 
demonstraram que a ocorrência de falhas de lipsync
era relativamente frequente. Por outro lado, o principal 
problema detectado estava relacionado aos campos 
que especificam o idioma do áudio principal e 
secundário do programa transmitido. O problema com 
esses campos ocorreu praticamente em todas as 
emissoras analisadas. Outro problema identificado em 
apenas uma das emissoras foi o envio do áudio 
secundário no lugar do áudio principal e vice-versa.

Fig. 9. Exemplo de não conformidade relacionada ao horário
enviado na tabela TOT.

Na Figura 10 nota-se que essas informações não 
estão sendo enviadas pela emissora e o receptor 
apresenta idioma de áudio igual a "Indefinido". Em 
aplicações sensíveis a contexto, a informação de 
idiomas é utilizada com frequência e esse tipo de não 
conformidade poderá resultar em falha de execução.
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Fig. 10. Exemplo de não conformidade relacionada ao áudio.

A norma ABNT NBR 15604 [2] define as questões 
relacionadas ao closedcaptionpara o SBTVD. Uma 
questão não abordada na norma, mas que pode ser 
caracterizada como um problema é a sobreposição do 
closedcaption sobre elementos gráficos, conforme 
apresentado na Figura 11. Essa sobreposição afeta a 
compreensão do programa de TV por pessoas com 
deficiência auditiva. 

Ainda nesse contexto, outro defeito importante
refere-se à falta de sincronia entre áudio e closed-
caption impossibilitando o entendimento das cenas. A 
falta de sincronia ainda é agravada com pausas 
longas e até interrupções. Um exemplo real seria um 
programa que exibe closed-caption nos primeiros dois 
blocos e no terceiro bloco, após o comercial, o closed-
caption deixa de ser exibido.

Fig. 11. Exemplo de problema relacionado ao closed-caption.

4. APLICAÇÕES SENSÍVEIS AO CONTEXTO DA 
PROGRAMAÇÃO

Silva [10] e Santos [11] apresentam diversas
soluções para desenvolvimento de aplicações 
sensíveis ao contexto da programação. A ideia geral
nos trabalhos era capturar informações nas tabelas SI 
(Service Information – Informações do Serviço)
capazes de estabelecer um contexto que serviria de 
entrada (não explícita) para que as aplicações 
produzissem resultados mais atrativos ou 
interessantes para os telespectadores, ou seja, 
adaptados ao contexto estabelecido.

A Figura 12 ilustra como uma aplicação sensível ao 
contexto semelhante a um navegador Web poderia ser 
utilizada pelo telespectador. A aplicação descobre o 

contexto da programação (canal, programa etc.) e
busca na Web uma página relacionada ao programa
em exibição naquele momento. No exemplo, o
programa “Globo Esporte” está sendo apresentado e a
página oficial correspondente é automaticamente 
sugerida ao usuário, podendo ser apresentada na
própria tela da TV (conforma a Figura 12) ou em um 
dispositivo móvel (segunda tela) que interage com a 
TV.

Fig. 12. Aplicação sensível ao contexto da programação de 
TV.

4.1. Comportamentos inesperados e uma solução 
para o problema de não conformidade do sinal

Durante os testes das aplicações sensíveis ao 
contexto implementadas, foi observado que elas
apresentavam três comportamentos inesperados. Nos 
instantes iniciais da transição da programação, a 
aplicação (dentro do quadrado tracejado em branco)
ainda continuava considerando a URL gerada 
associada ao programa anterior como sendo a URL do 
programa corrente (Figura 13). Após um intervalo de 
tempo, a aplicação não conseguia gerar qualquer 
URL, sinalizando que não conseguia obter qualquer 
evento corrente para o serviço transmitido. E só após 
alguns minutos é que a aplicação conseguia 
novamente gerar a URL correta relacionada ao 
programa que estava sendo transmitido.
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Fig. 13. Inconsistência programa x EPG x aplicação.

Como o EPG da TV também apresentava 
inconsistência, foi levantada a hipótese de que o 
problema apresentado pela aplicação poderia estar 
relacionado aos metadados das tabelas SI 
transmitidos pelas emissoras de TV.

Para poder contornar o problema apresentado, a 
aplicação é preparada para adotar algumas ações 
frente às situações de erro descritas anteriormente. 
Inicialmente, uma alteração inspirada no 
funcionamento do EPG, para manter os dados (caso 
existam) que compõem a última URL gerada, como os 
dados da URL corrente, nos momentos em que a 
consulta à classe SIDatabase disparar alguma 
exceção ou não retornar qualquer valor.

Para resolver o problema do atraso na obtenção 
dos dados nos minutos iniciais da transmissão de um 
novo evento, foi necessário fazer com que a aplicação 
identificasse os momentos em que ocorria a transição 
da programação corrente na TV, ou seja, a hora em 
que um evento termina e outro é iniciado. Assim, para 
todo evento descoberto, deve ser calculado também o 
momento de seu término. Este cálculo é realizado 
através do acréscimo do tempo de duração do evento 
ao momento de seu início. Ambos os valores são 
obtidos pelos métodos da API de serviço de 
informação, getDuration() e
java.util.DategetStartTime(), da interface SIEvent.

5.  CONCLUSÃO

A adoção de uma plataforma padrão para TV digital 
terrestre aberta resultou na definição de regras para a 
codificação, transmissão, modulação, difusão e 
recepção digital, em conformidade com um conjunto 
de normas. Em 2007, o conjunto de documentos 
ABNT NBR 15601 a 15608 que normatiza todas as 
questões que dizem respeito à televisão digital 
terrestre no Brasil foi apresentado à sociedade. 

Para que seja possível construir aplicações 
sensíveis ao contexto, é necessário que as 
informações capturadas no ambiente de execução das 
aplicações sejam confiáveis. Uma informação é dita 
confiável se ela é correta, consistente e precisa. A 
digitalização dos sinais de TV resultaria, em tese, 
numa melhora na qualidade e robustez dos sinais de 
vídeo e áudio, assim como permitiria uma 

representação precisa das informações relacionadas à 
programação dos canais. Por outro lado, é 
fundamental que a confiabilidade das informações 
representadas digitalmente seja garantida.

Entretanto, como mostrado nas seções anteriores,
os dados enviados pelas radiodifusoras brasileiras 
junto com os sinais audiovisuais não são confiáveis, 
pelo menos até o momento da escrita deste artigo. 
Assim, o desenvolvimento de aplicações sensíveis ao 
contexto de programação ainda é bastante complicado 
e até mesmo inviável em algumas situações. 

Dentre os problemas que podem ser causados 
pelos erros nas tabelas EIT, podem ser citados: (i) a 
apresentação incorreta de informações do EPG, como 
no caso anterior e (ii) o comprometimento de 
funcionalidades de alguns receptores baseadas no 
EPG (tais como, a gravação da programação, o uso 
de lembretes para agendar a troca de canais em 
determinados horários e a sugestão de programas a 
partir do perfil do usuário).

Observando novamente a Figura 13, pode-se notar
outro problema importante a ser levado em conta 
pelos desenvolvedores de aplicações para a TV 
digital. Três informações temporais (vermelho, 
associada ao TS da emissora; amarelo, obtida da 
tabela EIT para gerar o EPG; e preto, codificado como 
parte do frame de vídeo do programa), que deveriam 
estar supostamente sincronizadas, possuem valores 
diferentes. Para aplicações que utilizam dados 
temporais provenientes dos programas, informações 
inconsistentes podem levar a falhas e 
comportamentos indesejáveis, como no caso de início 
e fim de gravações em instantes incorretos, falha no 
agendamento de alertas, etc. 

No caso do envio incorreto dos descritores de 
idade recomendada para programas 
(parental_rating_descriptor), a consequência é que as 
aplicações responsáveis por recomendação de 
conteúdos semelhantes por faixa etária e/ou pelo 
bloqueio de programas desaconselháveis para 
determinadas idades poderiam apresentar falhas de 
execução. No caso da Figura 6, por se tratar de um 
programa livre, o descritor simplesmente não foi 
enviado por se tratar de um programa considerado 
“livre”, o que causou um erro de execução da
aplicação que apresenta as informações do EPG.

Com relação ao áudio transmitido, o principal 
problema a levar em conta é que a definição dos 
campos que especificam o idioma do áudio principal e 
do secundário do programa transmitido não é feita 
corretamente por praticamente nenhuma das 
emissoras analisadas. Aplicações sensíveis ao perfil 
do usuário e voltadas à melhoria da acessibilidade,
normalmente utilizam as informações da trilha de 
áudio (idioma) para adaptar a apresentação dos 
conteúdos [16]. Na Figura 10 nota-se que essas 
informações não estão sendo enviadas pela emissora 
e o receptor apresenta idioma de áudio igual a 
"Indefinido". Se o problema não for previsto pelos 
desenvolvedores, a execução da aplicação proposta 

Aplicação 
sensível a 
contexto
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por Lamadon et al. [16] resultaria numa falha
inesperada.

A realização deste trabalho de análise de 
conformidade foi motivada pela grande quantidade de 
problemas que foram encontrados pelos usuários, 
ocasionando chamadas ao SAC dos grandes 
fabricantes de TV e também das emissoras. O projeto 
permitiu revelar diversos problemas nos sinais de TV 
digital enviados pelas emissoras brasileiras e como 
eles afetavam as aplicações embarcadas no conjunto 
TV-receptor. Com relação aos requisitos normativos, 
pelo menos uma não conformidade foi encontrada e
relatada para cada uma das emissoras que teve o 
sinal avaliado em 2010. Entretanto, muitos dos 
problemas de não conformidade persistem até o 
momento, como nos diversos exemplos apresentados
neste trabalho. Diante de tais problemas, que podem
limitar o desenvolvimento de aplicações sensíveis ao 
contexto da programação, este trabalho contribuiu
com a descrição de algumas soluções, que servem
para prevenir erros futuros de outros trabalhos que 
utilizem estes mesmos metadados para a realização 
de alguma outra tarefa ou tipo de aplicação.
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Resumo: Apesar do notável avanço dos serviços de 
televisão digital, a medição de audiência, assim 
como outros modelos de análise de mídia, ainda 
dependem de técnicas obsoletas e normalmente 
caras, que remontam à era analógica. Além disso, a 
introdução de serviços interativos em terminais de 
TV não tem sido consideradas adequadamente nas 
pesquisas de mercado. A análise da audiência dos 
usuários, assim como a de seu comportamento 
interativo, pode impulsionar este mercado, que 
ainda não descobriu uma possível “killer 
application”. Este trabalho propõe e compara duas 
abordagens para captura da audiência e interação 
dos telespectadores em sistemas de TV Digital 
Interativa (TVDI). A primeira abordagem para 
captura dos dados é baseada em novas extensões 
para os já existentes padrões de middleware, já a 
segunda faz uso apenas dos recursos comumente 
suportados por estes padrões. Os dados capturados 
devem ser enviados para um servidor de agregação 
de serviços que permite que diferentes tipos de 
relatórios sejam gerados e disponibilizados de forma 
online e em tempo real. Esse servidor de agregação 
de serviços aliado a outras ferramentas compõem o 
Interaction and Audience Analysis Service Provider
(IAASP), que é descrito e implementado nesse 
trabalho.

Palavras chave: TV Digital, IPTV, interatividade, 
audiência, medição.

1. INTRODUÇÃO

Por todo o mundo, a maioria das redes de 
televisão são empresas de capital fechado, e com 
isso, buscam o lucro através de seus serviços, onde 
o principal produto vendido é o espaço publicitário e 
sua audiência. Até mesmo canais de TV por 
assinatura baseiam parte de seus rendimentos no
espaço publicitário. Do ponto de vista dos 
anunciantes, é necessário assegurar que o público 
alvo está sendo atingindo, assim como o maior 
número possível de telespectadores. Dessa forma,
uma medição de audiência eficiente e precisa é do 
interesse não só das emissoras, mas também dos 
anunciantes.

Os institutos de pesquisa que realizam a
medição de audiência geralmente seguem duas 
metodologias. A mais antiga e obsoleta (apesar de 

sua abrangência) consiste em entregar aos 
telespectadores um formulário a ser preenchido ao 
longo de algumas semanas, onde é informado o 
programa que estava sendo assistido em pequenos 
intervalos, como 15 minutos. A segunda 
metodologia utiliza um dispositivo chamado 
peoplemeter, que é instalado na residência do 
telespectador que terá sua audiência mensurada. 
Peoplemeters incorrem um alto custo de hardware e
logística, forcando os institutos de pesquisa a 
restringir a quantidade de dispositivos em operação. 
Com uma quantidade reduzida de telespectadores 
analisados, a análise tende a se concentrar em 
algumas cidades e regiões se tornando 
indesejavelmente tendenciosas.

Na metodologia via peoplemeter, os 
telespectadores são identificados antes que os 
dados de audiência sejam capturados. O dispositivo 
usualmente é configurado para identificar cada 
morador da casa através de um número. Essa
necessidade de se identificar o telespectador antes 
de assistir TV é discutível. Pode-se pensar que a 
análise dos dados pode ser menos precisa se os 
telespectadores sempre forem lembrados que sua 
audiência está sendo medida. Mais do que isto, 
considerando as pequenas amostras utilizadas, um 
telespectador que conheça o seu valor no que diz 
respeito à representatividade da amostra, pode 
tender sua audiência intencionalmente para um 
canal que lhe interesse.

Quando tratamos a medição de audiência  para 
IPTV, apesar de sua inerente habilidade para 
comunicação de dados, incluindo dados de 
audiência, alguns outros problemas aparecem. 
Nesse ambiente, tecnologias proprietárias são 
amplamente utilizadas para transmissão e 
codificação de áudio, vídeo e dados. Além disso, 
cada provedor de serviços de IPTV mensura sua 
audiência da forma que lhe convém. A agregação 
de dados de audiência provenientes de diferentes 
provedores de serviço que utilizam diferentes 
padrões pode ser mostrar algo realmente difícil. 
Mais do que isso, a audiência de IPTV pode ser 
mensurada em diferentes pontos da rede além do 
tradicional lado do cliente.

Outra questão envolvendo o atual sistema de 
medição de audiência são os dados capturados 
para a análise. Basicamente, os dados são limitados 
ao identificador do canal, horário e perfil do usuário 
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(idade, gênero, etc.). Contudo, com o 
estabelecimento da TV Digital e de sistemas de 
IPTV, fica claro que estes dados não serão 
suficientes. Por exemplo, emissoras ou anunciantes 
que podem estar interessados em prestar serviços 
interativos, atualmente não possuem qualquer 
retorno sobre como estes serviços estão de fato 
sendo utilizados. Fica claro que uma importante 
fonte de dados está sendo ignorada. A análise tanto 
da audiência dos usuários como do seu 
comportamento interativo pode impulsionar o
mercado de aplicações interativas, que ainda não 
descobriu uma “killer application”.

Este artigo apresenta soluções para a 
implementação de provedores de serviço de análise 
de interação e audiência, como uma evolução 
tecnológica que pode ser adotada por institutos de 
pesquisa desta área. Primeiramente, propomos e 
comparamos duas abordagens para a captura da 
audiência e comportamento interativo dos usuários 
de sistemas de TV Digital Interativa (TVDI), 
incluindo TV terrestre, a cabo e IPTV. Em uma 
segunda parte, apresentamos o IAASP como um 
conjunto de ferramentas para análise de interação e 
audiência, que permitem a manipulação dos dados 
originados das interações dos telespectadores com 
seus receptores digitais, independentemente do 
modelo de captura escolhido. Tais propostas estão 
alinhadas às recomendações da União Internacional 
de Telecomunicações (UIT) para TV terrestre, a 
cabo e IPTV.

A primeira abordagem para captura dos dados 
requer o desenvolvimento de extensões aos 
padrões de middleware já existentes, enquanto a 
segunda faz uso apenas dos recursos comumente 
suportados por estes padrões. Um benefício 
imediato do uso destas soluções para captura de
dados é o fato de que qualquer telespectador que 
possuir um receptor digital nos referidos padrões e 
com um canal de retorno habilitado, é um 
participante em potencial para a análise. Podendo 
contar com amostras maiores, a análise pode se 
tornar mais abrangente, precisa e dinamicamente 
estruturada. Além disso, custos de hardware e
logística podem ser substituídos pelo custo incorrido 
no desenvolvimento de software e transmissão dos 
dados, o que de fato permite uma variedade de 
modelos de negócio. Finalmente, o uso de recursos 
já presentes nos receptores digitais dos 
telespectadores torna latente aos usuários o fato de
que sua audiência está sendo mensurada. 
Obviamente, por motivos de privacidade, os 
usuários devem estar cientes e permitir a captura 
antes que ela se inicie.

A principal contribuição desta proposta é que 
qualquer receptor digital, especialmente aqueles em 
conformidade com as recomendações da UIT, se 
torna capaz de realizar a captura das interações dos 
usuários. Ainda que vários artigos abordem a 
questão de medição de audiência e proponham 

novos modelos de medição, nenhum ainda 
considera por completo as interações dos usuários 
em sistemas de TV Interativa.

Além disso, a arquitetura do IAASP proposta e 
suas estruturas de dados permitem à próxima 
geração de análise de mídias uma maior 
abrangência e uma habilidade única de analisar 
múltiplas plataformas através de uma perfeita 
harmonização dos dados provenientes de diferentes 
fontes de conteúdo como TV terrestre, a cabo, 
satélite, IPTV e serviços de TV via Internet.

Este artigo está organizado da seguinte forma. A 
Seção 2 discute alguns trabalhos relacionados. A 
Seção 3 apresenta uma visão geral da arquitetura 
para a análise de interação e audiência. Na Seção 4 
propomos duas abordagens para captura de dados 
em receptores digitais. A Seção 5 descreve o 
Provedor de Serviços de Análise de Interação e 
Audiência (Interaction and Audience Analysis 
Service Provider – IAASP)  e sua implementação. 
Na Seção 7 fazemos as considerações finais.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

Trabalhos que tratam sobre medição de audiência 
de TV acabam por levantar alguns pontos críticos 
em comum, como a falta de padronização e a 
necessidade de novas tecnologias para a medição 
da audiência.

A questão da padronização existe pela 
necessidade de compararmos a audiência de duas
fontes diferentes. Uma nova forma de medição se 
faz necessária por vários motivos como discutido 
em [4], onde os autores mencionam que o crescente 
número de canais de TV e a especialização do seu 
conteúdo criam pequenos nichos de audiência, que 
obviamente são interessantes para alguns 
anunciantes. Contudo, para participar da análise de 
audiência, novas e pequenas emissoras podem ter 
que investir tanto quanto as maiores, o que é 
inviável para a maioria. Deixando de participar da 
medição de audiência, um canal que provê um 
conteúdo específico não atrairia bons anunciantes, 
uma vez que não existiria garantia que o anúncio 
teria um bom resultado. Além disso, um certo grupo 
de telespectadores seria ignorado na análise geral. 
Os autores ainda citam a mudança no controle da 
programação pelas emissoras para os 
telespectadores. Atualmente os usuários tem um 
comportamento na forma de assistir TV que difere 
de quando as metodologias atualmente usadas para 
análise de audiência foram criadas. Há não muito
tempo atrás, o telespectador não tinha opção do que 
ele queria assistir nem quando, mas hoje, com 
tecnologias como Video On Demand (VOD), Digital 
Video Recorder (DVR), e a própria Internet, é maior
o controle do usuário sobre o que e quando assistir.
Sem uma devida padronização, será cada vez mais 
difícil mensurar a audiência dessa variedade de 
fontes de conteúdo e o comportamento de usuários. 
Outra questão citada pelos autores é a medição da 
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audiência da Internet, onde é ainda mais notória a 
falta de padronização. Um dos pontos mencionados 
é a falta de relacionamento entre o número de 
atividades online (número de páginas visitadas por 
exemplo) com um perfil específico de usuário. 
Outras dificuldades para uma análise de audiência 
de qualidade da Internet é que, diferente da TV, o 
uso da Internet não acontece na sua maior parte na 
casa do usuário, mas além de sua casa, também no 
seu trabalho e outros lugares. Este fato, aliado à
necessidade de uma amostra global, dificulta a 
quantificação da audiência. Além disso, ainda existe 
o extremo controle dos usuários sobre o conteúdo 
que eles desejam consumir. Os autores concluem 
que o melhor caminho para resolver estas questões 
está em pesquisarmos as TVs conectadas que 
integram TV e mídias online.

Por sua vez, o trabalho [5] levanta a necessidade 
de se monitorar múltiplas plataformas de mídia para 
discutir a demanda por métodos capazes de prover 
uma análise de audiência realmente abrangente. Os 
autores argumentam que uma programação não é 
transmitida por uma única plataforma, então ignorar 
a audiência em outras plataformas, como o site de 
um programa de TV, torna a atual análise falha. 
Desse ponto de vista, a medição de audiência 
começa a se tornar algo mais subjetivo e 
multidisciplinar, pois um instituto de pesquisa deve 
escolher quais elementos considerar para a análise 
e qual o peso de cada um nos relatórios finais. 
Nossa proposta leva em conta tal demanda por 
análises dinamicamente estruturadas, ao passo que 
adota uma arquitetura aberta para o IAASP e utiliza
tecnologias multiplataformas para recebimento de 
dados e geração de relatórios.

O trabalho apresentado em [3] apresenta uma 
boa solução para a questão de mensuração da 
audiência em diferentes plataformas. Apesar disso,
a proposta generaliza o uso dos meters, que no 
ambiente de IPTV dependem de módulos adicionais 
e podem até mesmo ser alocados no provedor de 
serviços. No caso de TV aberta, nenhuma solução 
especial é apresentada e entende-se que o uso de 
peoplemeters ainda se faz necessário. Este fato 
torna a arquitetura refém das tecnologias 
atualmente disponíveis. Mesmo assim o trabalho 
apresenta detalhadamente todos os requisitos 
necessários para os meters, para os provedores de 
serviço, para os Data Centers, responsáveis por 
calcular as estatísticas dos dados provenientes dos 
meters e provedores de serviço. Ainda é 
apresentado um modelo de dados necessários para 
que a análise aconteça com eficiência. Os autores 
validam sua arquitetura mostrando sua 
implementação e uso em um ambiente real. Por fim,

os autores modelam o consumo dos usuários e 
sugerem algumas métricas para definição dos perfis 
de consumo de mídia e quantificação do impacto em 
IPTV. Apesar de a proposta ser comprovadamente 
eficaz, ela não parece própria para adaptação em 
ambientes já implantados. Em alguns ambientes, 
pode não ser viável o uso de implementações 
específicas ou mudança nas implementações já 
existentes. Mais do que isso, funcionalidades já 
presentes nos padrões atuais que possibilitariam 
soluções menos complexas são ignoradas. Apesar 
deste trabalho ser capaz de cobrir múltiplas
plataformas, estas estão limitadas às tradicionais 
plataformas para consumo de vídeo e cada uma 
destas necessita de um módulo específico. 
Diferente do trabalho [3], nossa proposta foca em 
como mensurar a utilização de conteúdo interativo 
de forma harmônizada entre diferentes plataformas.

A deficiência de arquiteturas dependentes de
módulos é ainda citada em [7], onde os autores 
propõem uma arquitetura onde a medição da 
audiência de plataformas IPTV é realizada na rede e 
não no cliente. O trabalho utiliza os protocolos IGMP 
e SNMP para que não haja necessidade de
mudanças nos equipamentos. Tal abordagem 
aumenta o número de usuários que podem ser 
analisados, contudo o escopo fica limitado a 
sistemas da IPTV. Além disso, a arquitetura 
proposta não permite uma análise das interações 
dos usuários. Para justificar essa falha, os autores 
duvidam da necessidade de analisarmos o 
comportamento exato dos telespectadores porque 
esses dados seriam muito sensíveis (confidenciais)
para se obter.

3. VISÃO GERAL DA ARQUITETURA PARA 
ANÁLISE DE INTERAÇÃO E AUDIÊNCIA

A Figura 1 apresenta uma visão geral da 
arquitetura para análise de interação e audiência, 
conforme proposto no presente trabalho, 
identificando os principais atores, como o provedor 
de serviços de televisão, os receptores digitais e o 
IAASP. O provedor de serviços de televisão é o 
componente responsável por transmitir o conteúdo a 
ser consumido, incluindo áudio, vídeo e dados 
(aplicações).  Exemplos de  provedores de serviços 
de televisão incluem emissoras de TV aberta, TV
por assinatura e por Internet. Na figura, a seta entre 
o provedor de serviços de televisão e o dispositivo 
terminal representa a rede de distribuição. O 
dispositivo terminal representa o receptor de 
conteúdo do usuário (por exemplo o receptor de TV
digital, o set-top box de IPTV, o computador 
pessoal, etc.).
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(a) Arquitetura para Análise de Interação e Audiência por 
Extensão do Middleware.

(b) Arquitetura para Análise de Interação e Audiência por 
Aplicações Interativas

Figura 1. Visão Geral da Arquitetura para 
Análise de Interação e Audiência

A arquitetura apresentada difere nas duas 
propostas no que se refere às formas de captura 
dos dados, as quais nomeamos: Extensão do 
Middleware (Figura 1 (a)) e Aplicações Interativas 
(Figura 1 (b)). Essas abordagens são detalhadas na 
Seção 4 e podem ser escolhidas como métodos 
alternativos ou complementares já que as estruturas 
para armazenamento dos dados capturados são 
iguais para ambas abordagens. A escolha entre 
uma abordagem ou outra, ou mesmo ambas, é uma 
negociação entre o IAASP e os provedores de 

serviços de televisão, considerando seus 
respectivos modelos de negócio e o impacto sobre 
os telespectadores participantes.

Dependendo do modelo de negócio adotado, o 
provedor de serviços pode ou não requerer um 
módulo para tratar as aplicações interativas. As 
condições que implicam no uso deste módulo serão 
explicadas na Seção 4. Este módulo é responsável 
por manipular as aplicações interativas antes do seu 
envio, para que assim sejam capazes de realizar a 
captura dos dados para a análise de interação e 
audiência.

Da mesma forma que o provedor de serviços 
deve se adaptar ao modelo de negócio escolhido, o 
receptor digital do usuário também deve estar 
preparado de acordo com o modelo de negócio 
escolhido. Para o usuário, esse preparo pode ser 
transparente ou não. Independentemente do modelo 
de negócio escolhido, dentre os propostos, fica a 
cargo do receptor digital capturar os dados para a 
análise de interação e audiência. 

Se o modelo adotado utilizar extensões do 
middleware (veja Subseção 4.1), o receptor digital 
terá um componente anexado (usualmente instalado 
através de atualização do firmware) que será 
responsável pela captura, armazenamento e 
transmissão dos dados das interações e da 
audiência. Se o modelo adotado não utilizar 
extensões instaladas no receptor digital, as próprias 
aplicações interativas (veja Subseção 4.2) 
informarão ao IAASP as interações dos usuários. 
Neste caso não há necessidade de novos módulos 
serem instalados no receptor digital do usuário.

O Provedor de Serviços de Análise de Interação 
e Audiência é responsável por receber, armazenar, 
processar e disponibilizar os dados das interações 
dos usuários e sua audiência. Para cada uma 
destas funções, o IAASP tem um módulo específico.

O Módulo de Recebimento provê uma interface 
onde qualquer tipo de receptor digital pode enviar os 
dados capturados independentemente do modelo de 
negócio escolhido. Logo após o recebimento, o 
IAASP, através do Módulo de Armazenamento, 
armazena os dados recebidos de forma a preservar 
a estrutura original dos dados, sem perder ou 
adicionar qualquer informação.

O Módulo Processador é responsável por 
adicionar dados externos na base de dados. Alguns 
dados são úteis para alguns tipos de consulta, mas 
não estão disponíveis no receptor digital do usuário. 
Esse tipo de dado deve ser inserido diretamente na 
base de dados. É também função do Módulo 
Processador transformar os dados da base original 
se necessário, para que assim novas e otimizadas 
consultas possam ser realizadas. Esse processo é 
conhecido como ETL (Extract, Transform and Load -
Extração, Transformação e Carga). O Módulo de 
Acesso disponibiliza os dados das bases originais e 
modificadas via interfaces web.
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4. MODELOS DE CAPTURA DE DEADOS

O primeiro passo para a medição de audiência é 
a captura dos dados. De acordo com a
recomendação UIT-T H.741.0 [2], as funções de 
medição de audiência devem capturar o 
comportamento do usuário final e podem 
opcionalmente coletar os seus dados. Estas funções 
para medição de audiência podem estar presentes 
em diferentes lugares: no dispositivo terminal, na 
rede local (LAN), na rede de longa distância (WAN), 
no controlador do serviço e no provedor de serviço.
Destes, o lugar ideal para a captura dos dados é o 
receptor do usuário. Este é o local recomendado 
pela UIT e onde nós realizamos a captura. Para 
realizar tal captura, este trabalho propõe dois 
modelos alternativos.

4.1. Captura dos dados por meio de Extensão 
do Middleware

Com o desenvolvimento de extensões ao padrão 
original de middleware de TVDI, muitas novas 
funcionalidades podem ser acrescentadas. O 
objetivo destas extensões é justamente agregar ao 
padrão possibilidades que não foram vislumbradas 
no momento de sua criação, contudo sem o 
comprometimento das funções previamente 
existentes.

Uma dessas extensões é o Componente de 
Captura de Interação do Usuário (User Interaction 
Capture Component - UICC) proposto em [6]. Como 
o principal meio de interação com a TV é o controle 
remoto, o UICC captura e armazena todas as 
interações do usuário com o controle remoto. Vale 
lembrar que diferentes UICC devem ser 
desenvolvidos para diferentes plataformas.

O fato de o UICC ser um módulo de extensão a 
uma implementação de middleware garante que 
todos os dados necessários para a análise de 
interação do usuário sejam devidamente 
capturados, devido aos privilégios de execução que
um software embarcado possui. O Módulo de 
Captura (Veja Figura 2) é o responsável por receber 
os eventos das interações e passá-los ao Módulo de 
Armazenamento. Sem dúvida, qualquer evento 
gerado pelo telespectador pode ser capturado, da 
mudança de canal ao controle de volume, da 
navegação por setas ao uso de botões coloridos. O
Módulo de Captura trabalha diretamente com o 
Módulo de Armazenamento, o qual é responsável 
por armazenar todas as interações seguindo os 
padrões desejados. Sobre a privacidade do usuário, 
o UICC tem um Módulo de Privacidade que pode 
notificar e requisitar a permissão do usuário sempre 
que a captura dos dados for iniciar. O uso do UICC 
combinado com uma estrutura e formatação de 
dados uniforme para a análise de interação e 
audiência, permite ao IAASP processar e 
disponibilizar relatórios detalhados.

Porém, uma importante limitação dessa 
abordagem é a necessidade da instalação de 
software nativo no receptor digital do usuário que 
terá sua interação analisada. Se não for  possível a 
adição desse módulo em um determinado receptor 
digital, por motivos de compatibilidade, por exemplo, 
seu usuário não poderá participar da análise de 
interação. De fato, esta abordagem através de 
extensão do middleware pode não ser viável em um 
cenário onde o telespectador utiliza seu próprio 
dispositivo para participar da análise de mídia, 
especialmente se considerarmos a variedade de 
middlewares, receptores digitais e suas marcas. 
Contudo, esta abordagem pode ser útil para alguns 
modelos de negócio, como para institutos de 
pesquisa que podem querer substituir peoplemeters
por receptores digitais com extensão de middleware.
De fato, esta abordagem seria também útil em um 
momento de transição onde diferentes metodologias 
estivessem coexistindo.

Figura 2.  Módulos de extensão do Middleware.

4.2. Captura dos dados por meio de Aplicações 
Interativas

Outro método para captura dos dados para 
análise de interação e audiência que propomos é 
baseado em Aplicações Interativas, e elimina a 
necessidade de qualquer extensão ao padrão 
original. Nesta abordagem, todos os dados para a 
análise são capturados por aplicações previamente 
modificadas, que usam apenas as APIs disponíveis 
no padrão do middleware. Por outro lado, trata-se 
de uma mudança no paradigma de medição de 
audiência, uma vez que os institutos de pesquisa 
necessitarão estabelecer parcerias com as 
emissoras de TV interessadas em ter sua audiência 
mensurada, para que estas coloquem em seu fluxo 
de dados (e.g. carrossel de objetos) a “aplicação-
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base”1.  Ela é sinalizada no fluxo de dados como 
uma aplicação de início automático.

Neste ponto devemos levantar algumas questões 
importantes relativas às limitações impostas pelos 
padrões atualmente definidos. Estas limitações 
estão presentes especialmente em função das 
necessidades de privacidade e segurança do 
telespectador. A primeira delas diz respeito à falta 
de uma área comum para persistência e troca de 
dados entre aplicações provenientes de diferentes 
emissoras no receptor digital do usuário. Uma outra
é a impossibilidade de se identificar unicamente
uma mesma aplicação interativa transmitida por
diferentes emissoras. Devido a estas limitações, se 
uma aplicação necessitar de alguma forma um 
cadastro ou sessão e for transmitida por diferentes 
emissoras, é necessário um login e uma sessão 
diferente para cada canal. Tais limitações estão 
presentes na especificação do Sistema Brasileiro de 
TV Digital terrestre, e no escopo deste trabalho 
foram um empecilho para que um fluxo da 
aplicação-base pudesse ser simplificado.  Em outros 
padrões, como o DVB, existem alternativas para 
solucionar esta questão. No caso do DVB, é
oferecido os chamados bouquets, que permitem a 
identificação de um grupo de serviços sobre fluxos 
de transporte diferentes, que podem até mesmo 
proceder de diferentes emissoras.

A Figura 3 apresenta o fluxo de execução da
aplicação-base, considerando as limitações 
descritas no parágrafo anterior. Quando a aplicação
é executada, verifica se há canal de retorno 
habilitado no receptor digital, necessário para o 
envio dos dados em tempo real.  Nota-se que, por 
interesse do instituto de pesquisa, o canal de 
retorno pode ser por eles subsidiado durante o 
período de amostragem, incentivando a participação
de telespectadores. 

Se não houver canal de retorno habilitado, a 
aplicação-base é encerrada. Caso contrário, a 
aplicação-base verifica se já existe um arquivo de 
configuração na área de armazenamento destinada
à emissora sintonizada. Se este arquivo não existir, 
a aplicação verifica no IAASP através do Módulo de 
Autenticação se o dispositivo já está cadastrado no 
servidor. Para esta verificação utilizamos um hash 
entre os dados disponíveis no dispositivo, como 
número de série, endreço MAC da placa de rede, 
entre outros. Esta verificação no servidor se faz 
necessária, pois cada emissora possui permissão 
para gravar dados apenas em sua área específica. 
Não é aceitável que o usuário realize um cadastro 
individual para cada emissora, então quando o 
usuário aceita ou rejeita fazer o cadastro pela 
primeira vez o receptor digital envia ao IAASP 

1 Definimos como aplicação-base uma pequena aplicação, 
assinada digitalmente, adicionada ao carrossel de dados 
da emissora, responsável por iniciar e controlar a sessão 
entre receptor digital e IAASP.

juntamente com o seu hash a permissão ou rejeite 
do usuário. Quando o usuário troca de canal uma 
nova aplicação-base será recebida, vinda de uma 
emissora diferente. Como esta aplicação é 
proveniente de uma segunda emissora ela não pode 
verificar se o arquivo de configuração já existe, 
dando a permissão ou não para a captura dos 
dados, na área disponível para a persistência das 
outras emissoras. Como os dados do aceite ou 
rejeição para a participação da captura estão 
disponíveis através do Módulo de Autenticação, a 
aplicação sabe então se o usuário já foi alguma vez 
questionado para participar da captura. Sendo 
assim, a aplicação salva na área de persistência a 
resposta obtida do IAASP. Lembramos que esta 
verificação no servidor não seria necessária se 
existisse uma área comum para a persistência de 
aplicações para todas as emissoras.

Figura 3.  Fluxo de execução da aplicação-base.

Caso o Módulo de Autenticação não tenha 
cadastro do receptor digital, significa que este 
receptor nunca foi questionado para participar da 
captura dos dados para medição de audiência, 
porém o usuário pode já ter concordado em 
participar através de outro receptor. Neste momento 
o usuário é então questionado se deseja participar 
da captura dos dados ou se deseja associar o 
receptor atual ao seu cadastro. Caso a resposta 
seja negativa a aplicação-base salva esta resposta 
tanto na área de persistência da emissora atual 
como no servidor e é encerrada. Se o usuário já for 
cadastrado a aplicação-base requisita seu login e
envia ao IAASP a informação que mais um receptor 
digital deve ser associado a este usuário. Se o 
usuário ainda não possui cadastro, mas deseja 
participar, é então apresentado um formulário para 
seu cadastro e no final, sua resposta é salva tanto 
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no IAASP quanto na área de persistência da 
emissora e a captura da audiência inicia.

Caso o arquivo de configuração já existisse na 
área de persistência da emissora, significa que o 
processo descrito anteriormente já aconteceu, então 
é verificado se o usuário aceitou ou rejeitou a 
participação. Se o usuário rejeitou participar da 
captura, esta informação estará armazenada no 
arquivo e aplicação-base será finalizada. Se existe a
permissão para a captura dos dados por parte de 
algum usuário, o usuário atual é então questionado 
se ele é o que havia permitido a captura dos dados. 
Esse questionamento é feito de forma que  se o 
usuário não responder a captura inicie normalmente 
supondo que o telespectador atual é o que permitiu 
a captura. Se o telespectador atual se manifestar 
como não sendo o que tinha permitido a captura, ele 
é questionado se deseja participar da captura.

Após esse handshake, a aplicação continuará 
enviando os dados de audiência do usuário a cada 
período de tempo t(vide Figura 3) enquanto o 
usuário permanecer no mesmo canal. Quando o 
usuário muda de canal, o carrossel contido no fluxo 
do canal sintonizado é removido e todas as 
aplicações enviadas pela emissora são perdidas, 
inclusive a aplicação-base. Sendo assim, a
aplicação-base deve ser recebida novamente, agora 
pelo fluxo de uma outra emissora. Reiterando o 
mencionado anteriormente, é necessário que todas 
as emissoras que desejam ter sua audiência 
mensurada adicionem no seu carrossel de objetos a 
aplicação-base para medição de audiência.

O procedimento até aqui descrito captura apenas 
os dados de audiência, como canal sintonizado, 
subcanal selecionado, perfil de usuário, entre 
outros. A captura de dados originados pela 
navegação nas aplicações  interativas, por sua vez, 
é implementada com ajuda de um pré-
processamento feito em todas as aplicações que 
serão alvo da medição de interação. Um software 
pré-processador presente na emissora analisa o 
código da aplicação a ser transmitida, em busca de 
pontos em que a ação do usuário é permitida (veja 
Subseção 4.3).

Devido as limitações impostas pelo SBTVD o 
fluxo descrito acima possuí uma falha referente à 
privacidade do usuário. Se o receptor digital de um 
telespectador tiver o canal de retorno habilitado, 
porém não for de seu desejo participar da captura 
dos dados, a aplicação-base utilizará seu canal de 
retorno para informar ao IAASP que este usuário 
não deseja participar. Esta mensagem apesar de 
muito pequena utiliza o canal de retorno do usuário 
sem sua autorização, uma vez para cada canal. 
Para solucionarmos esta questão sendo fiel à norma 
atualmente em vigor, propomos outras duas 
alternativas menos elegantes, porem funcionais.

Uma possibilidade é que a aplicação-base seja 
enviada continuamente já criando os arquivos de
configuração na área de cada canal com a negação 

da permissão. Desta forma nenhum telespectador 
participaria da captura, a princípio. Em algum 
momento que fosse do interesse do instituto de 
pesquisa "recrutar" participantes, uma segunda 
aplicação seria temporariamente enviada onde o 
telespectador seria questionado se deseja participar 
da captura. Caso o telespectador aceite participar o 
arquivo de configuração já criado com a negação 
seria atualizado com a permissão.

Outra forma de eliminarmos o uso não 
autorizado do canal de retorno dos telespectadores 
é utilizando a diretiva UNBOUNDED, já presente 
nas especificações do SBTVD. Este recurso permite 
que uma aplicação persista no receptor digital e 
possa ser executada posteriormente quando 
requisitada pelo usuário. Sendo assim, a aplicação-
base só receberia a permissão para a captura se o 
usuário ativamente executasse a aplicação. 

O que torna estas duas abordagens 
deselegantes é a necessidade de que o usuário que 
deseja participar da captura ative em todos os 
canais a aplicação-base. Como não existe meio das 
aplicações enviadas por diferentes emissoras 
trocarem dados entre si de forma off line, e 
considerando que as aplicações que ainda não 
foram autorizadas não devem acessar a web, 
também como uma aplicação não pode acessar a 
área de persistência de outra emissora, não existe 
forma de que uma aplicação se atualize sobre a 
permissão dada para a aplicação de outro canal.  
Sendo assim o usuário que autorizasse a aplicação 
em um canal enviaria os dados apenas daquele 
canal. Apesar deste tipo de comportamento ser 
facilmente identificado no servidor, e os dados de 
um usuário que ativou a aplicação-base em apenas 
um canal poderem então ser ignorados, de qualquer 
forma o telespectador que quiser participar da 
análise de audiência por completo deverá 
necessariamente ativar a aplicação em todos os 
canais.

O ideal seria que a norma brasileira permitisse a 
identificação de aplicações ou de conjuntos de 
aplicações semelhantemente ao que acontece no 
padrão europeu, para que aplicações enviadas por 
diferentes emissoras possam ser identificadas como 
a mesma aplicação. Ainda mais, propomos a 
especificação de uma área comum nos receptores 
digitais para que aplicações enviadas entre as 
emissoras pudessem se comunicar e persistir 
dados, como dados de sessão de usuário. Notemos 
que esta proposta foge ao escopo da análise de 
interação e audiência e pode ser útil em outros 
contextos.

Outro grande benefício desta abordagem, por 
meio de aplicações interativas, é a facilidade de 
harmonização da medição de audiência em múltipla 
plataformas que seguem o mesmo padrão. Como as 
aplicações interativas são executadas da mesma 
forma independentemente da plataforma, não existe 
necessidade de criarmos diferentes aplicações para 
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diferentes plataformas, então, a mesma aplicação 
que seria enviada para realizar a captura dos dados 
em um sistema de Tv digital terrestre, seria também 
a mesma aplicação enviada para captura de dados 
em um sistema de Tv móvel.

Outra funcionalidade aqui apresentada que 
facilita a harmonização da medição de audiência em 
múltiplas plataformas, mesmo que de padrões 
diferentes é a possibilidade de um usuário que já se 
cadastrou em um dispositivo utilizar o mesmo 
cadastro em outro dispositivo. Desta forma é 
possível identificar individualmente a audiência de 
um usuário em todas as plataformas que ele se 
associar, seja uma plataforma web, seja sua Tv 
digital.

4.3. O Módulo de Pré-processamento do 
Provedor de Serviços de Televisão

O propósito do Módulo de Pré-processamento 
(veja Figura 1(b)) é adicionar a cada possível evento 
das aplicações que serão enviadas uma ação onde 
o evento capturado é enviado ao servidor. Está ação 
extra não pode de modo algum alterar o fluxo 
original da aplicação. A aplicação modificada é 
então enviada com o fluxo de dados do canal no 
lugar da aplicação original.

Como a maioria das linguagens usadas para 
apresentação de mídias são declarativas e de 
propósito específico, é fácil para um pré-
processador identificar os pontos onde as interações 
dos usuários podem acontecer. A dificuldade neste 
caso é a criação de um pré-processador específico 
para cada linguagem. Algumas linguagens como 
NCL[1] facilitam esta questão pois podem, sozinhas, 
a partir de um único evento lançar mais que uma 
ação. Outras linguagens como HTML necessitam de 
recursos externos, como Javascript.

Quando lidamos com linguagens de propósito 
geral, como Java, a criação de um pré-processador 
que, independente da aplicação,  adicione uma ação 
à uma possível interação pode não ser possível. 
Neste caso, é necessário que a aplicação seja 
manualmente modificada para a adição de uma 
nova ação.

Como seguimos as recomendações da UIT que
indicam o Ginga como middleware e NCL como 
linguagem de apresentação, desenvolvemos um 
pré-processador para este ambiente. Para 
aplicações NCL, a análise das possíveis interações 
é extremamente facilitada devido à estruturação da 
linguagem. O código  declarativo baseado em XML 
e a especificação de relacionamentos (links)
baseados em conectores causais 
(causalConnectors) simplificam a implementação do 
pré-processador. O pré-processador básico busca 
por links cujos conectores possuem onSelection
como tipo de papel de condição. Quando um link 
desse tipo é encontrado, um novo link é adicionado 
à aplicação, com o mesmo tipo de condição e com o 

mesmo componente (media/area...) no papel de 
condição. No entanto, o novo link possui no papel 
de ação uma interface de uma mídia Lua que, 
quando iniciada, envia todos os dados referentes ao 
link original para o serviço Web, sob a mesma
sessão controlada pela aplicação-base descrita 
anteriormente. Dessa forma, as interações são 
enviadas em um formato padrão ao serviço Web tão 
logo elas acontecem no receptor digital. Novamente, 
esta abordagem exige que todas as emissoras que 
desejem participar da análise de interação 
manipulem previamente suas aplicações, para 
habilitar a captura de dados de interação.

4.4.  Comparação entre os Modelos Propostos

Neste trabalho, apresentamos dois possíveis 
modelos para a captura de dados que podem ser 
adotadas para a análise de interação e audiência 
em receptores digitais. Certamente estes não são os 
únicos modelos possíveis, mas estes são 
apresentados como soluções eficientes para 
melhorar a medição de audiência realizada 
atualmente pelos institutos de pesquisa.

Um fator importante é a questão do custo de 
implantação de cada um dos modelos escolhidos. O 
modelo de extensão middleware apresenta-se como 
a melhor solução para o modelo que usa 
peoplemeters, porque o custo de uma Set Top Box, 
por exemplo, é menor que o peoplemeter. O modelo 
de aplicações interativas neste ponto é ainda 
melhor, porque não tem custos para a sua 
implantação. O único requisito é que o receptor 
digital do telespectador seja capaz de executar 
aplicações interativas.

A princípio, o uso de extensões ao padrão leva a 
maiores possibilidades. Além disso, este modelo é 
mais semelhante ao usado atualmente pelos 
dispositivos peoplemeter. Enquanto no modelo atual 
é necessário um dispositivo peoplemeter, no modelo 
proposto este dispositivo pode ser dispensado o que 
reduz os custos para a medição de audiência.

Em relação ao modelo de captura de dados 
através de aplicações interativas, a diferença torna-
se maior. Este modelo requer a participação ativa do 
Provedor de Serviços de Televisão na análise, o que 
representa uma mudança substancial no paradigma 
de medição. No entanto, os benefícios são notáveis, 
como o aumento do número de telespectadores 
estudados, o que pode aumentar tanto a amplitude 
da análise quanto à sua precisão. Além disso, com a 
utilização de aplicações interativas, qualquer 
receptor digital capaz de executar aplicações 
interativas, pode também realizar a captura de 
dados e, finalmente participar da análise de 
interação e audiência. Isto gera uma portabilidade 
única ao sistema, que pode então, ser usado em TV 
terrestre, TV móvel e IPTV. A Tabela 1 destaca 
essas e outras diferenças, apresentadas em 
comparação.
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Tabela 1.  Comparação entre os modelos da captura 
propostos

Extensão do 
Middleware

Aplicações 
Interativas

Peoplemeter

Custo HW/SW Médio Baixo Alto

Dependência do 
provedor de 
serviço de TV

Nenhuma Total Nenhuma

Tamanho do 
espaço amostral

Pequeno Grande Muito pequeno

Portabilidade Não Sim Não

Tipo de canal de 
retorno

Internet Internet Internet ou 
canal dedicado

Característica do 
tráfego gerado

menos transf.

maior tamanho

mais transf.

menor 
tamanho

mais transf.

menor 
tamanho

Evento 
capturáveis

Zapping, 
interações, 

volume, EPG...

Zapping, 
interações

Zapping

5. O PROVEDOR DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE 
INTERAÇÃO E AUDIÊNCIA

O lado servidor do sistema de análise de 
interação e audiência é o PSAIA. Este provedor de 
serviço oferece interfaces tanto para os receptores 
digitais dos usuários quanto para clientes que 
desejam dados estatísticos sobre como os usuários 
estão interagindo. Independentemente do método 
escolhido para a captura dos dados no receptor 
digital, o PSAIA recebe um arquivo XML contendo 
os dados das interações dos usuários. A diferença 
entre as duas abordagens é que quando a captura é 
realizada através de extensões do middleware, os 
dados não precisam ser enviados imediatamente. 
Se o Componente de Captura de Interação do 
Usuário, que é o responsável pela captura, 
armazenamento e envio das interações dos 
usuários, for configurado para enviar os dados das 
interações somente a cada período t1 (veja Figura 
5), o arquivo enviado incluirá todas as interações 
dos usuários desde o último envio. Caso contrário, 
se a captura for feita a partir de aplicações 
interativas, o arquivo conterá apenas uma interação 
e, cada vez que o usuário realizar uma interação 
esta será enviada imediatamente. A Figura 4 mostra 
um exemplo de arquivo gerado.

Figura 4.  Exemplo de arquivo gerado para a análise de 
interação e audiência.

O IAASP tem um módulo para cada uma de suas 
principais funções, como podemos ver na Figura 2. 
O módulo de recebimento (Receive Module) fornece 
uma interface para os receptores digitais enviar 
seus arquivos. Além disso, este módulo é também 
responsável por analisar e validar os arquivos de 
entrada. Na nossa implementação IAASP atual 
usamos um serviço web como o módulo de 
recebimento, de modo que qualquer tipo de receptor  
digital pode facilmente enviar seus dados para o 
provedor de serviços.

Esta abordagem permite o recebimento das 
interações de qualquer plataforma, mesmo que não 
seja de consumo de vídeo. Desta forma, se por 
exemplo, um programa de TV também é transmitido 
através da Web ou ainda tem algum conteúdo em 
seu site,  toda audiência e interações com este 
programa podem ser medidas simplesmente 
necessitando apenas que cada plataformas envie 
para o IAASP o arquivo das interações seguindo o 
padrão proposto.

Assim que o arquivo é recebido e validado, os 
dados são armazenados numa base de dados 
relacional, pelo módulo de armazenamento (Storage 
Module). O objetivo deste armazenamento prévio, 
sem qualquer alteração dos dados, é 
essencialmente acelerar o processo de envio e 
recebimento dos arquivos XML e maximizar o 
número de chamadas simultâneas suportadas pelo 
serviço. Num sistema como o PSAIA que tem um 
potencial de milhões de acessos simultâneos, a 
escalabilidade é um fator preponderante que levou 
essa decisão de projeto. Além de maior velocidade 
e escalabilidade na comunicação entre o PSAIA e o 
receptor digital, o armazenamento prévio fornece 
outros benefícios tais como a possibilidade de 
restaurar cada arquivo enviado ao IAASP e a 
preservação dos dados iniciais.

A cada período t2 o módulo de processamento 
(Processing Module) executa um processo de ETL, 
com o objetivo de inserir os dados externos no 
sistema. Estes dados adicionais são importantes 
para uma análise de interação mais precisa e 
completa. Os dados transformados, juntamente com 
dados de fontes externas são armazenados em um 
data warehouse2. Tanto os dados armazenados na 
base de dados relacional e o DW pode ser 
acessados, logo que os arquivos são recebidos e o 
processo de ETL é executado, respectivamente. A 
Figura 5 ilustra este processo.

Outro módulo importante é o de autenticação 
(Authentication Module). Este módulo é essencial 
para a captura de dados através da aplicações 
interativas quando o padrão do sistema não permite 

2 Data Warehouse é um sistema de armazenamento de 
informações em bancos de dados, de forma consolidada. 
A modelagem da base favorece os relatórios, a análise 
de grandes volumes de dados e a obtenção de 
informações estratégicas.



70   Revista de Radiodifusão •  “Os caminhos da TV brasileira”  • v. 07 • n. 07• 2013

 

 

que emissoras diferentes persistam dados em uma 
mesma área, como explicado na Subseção 4.3. A 
função deste módulo é armazenar quais receptores 
digitais estão associados a quais usuários e quais 
receptores aceitaram e rejeitaram participar da 
captura dos dados. Também  é de responsabilidade 
deste módulo informar aos receptores digitais, 

Figura. 5.  Comunicação entre o IAASP e o receptor digital.

quando for questionado, se o receptor  está 
cadastrado para realizar a captura da audiência. 
Notemos que este questionamento não é exclusivo 
para a abordagem de captura de dados por 
aplicações interativas.

7.  CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

Neste trabalho apresentamos alguns possíveis 
modelos de negócio para que uma mais abrangente,
mais barata, eficiente e com isso melhor análise de 
audiência possa ser realizada. Mais do que isso, 
propomos uma arquitetura onde não somente os 
dados de audiência podem ser capturados e 
analisados, mas todos os  dados de quaisquer 
interações de um telespectador podem ser 
capturadas.  Pela conformidade do trabalho em 
relação às recomendações da UIT, possibilitamos 
que não somente sistemas de TV digital terrestre 
possam fazer parte do ambiente de captura e 
análise de audiência e interação, mas todos os
sistemas que também seguem estas 
recomendações, como TV via satélite, TV móvel e 
IPTV. Por apresentamos uma arquitetura aberta e 
flexível, alcançamos uma harmonização destes 
serviços que cremos ser inédita, onde não somente 
plataformas de consumo de mídias de vídeo podem 
participar, mas qualquer plataforma de consumo de 
mídia pode, em um mesmo sistema, mensurar sua 
audiência e analisar as interações de seus usuários.

Como trabalhos futuros propomos a implantação 
dos nossos modelos em um ambiente real. 
Certamente este tipo de implantação não é trivial e 
novas adversidades surgirão no processo, mas 
cremos que os benefícios  deste feito serão visíveis 
tanto na qualidade e abrangência da análise de 
audiência, como nos custos para o crescimento e 
manutenção do sistema. Um trabalho futuro mais 
palpável é a extensão real dos modelos e 

arquiteturas aqui propostos para um ambiente de 
consumo de mídias geral, como a Web. Apesar de 
sabermos da possibilidade desta extensão, este 
recurso foi vislumbrado no decorrer deste trabalho e 
não foi o nosso foco.

Uma grande dificuldade encontrada para 
implementação do modelo de captura de dados 
através de aplicações interativas, foi a falta de um 
espaço nos receptores digitais para a troca de 
dados de aplicações provenientes de emissoras 
diferentes. Cremos que esta limitação atualmente 
presente no sistema brasileiro de televisão digital 
possa limitar também outras aplicações que 
necessitem ser enviadas por diferentes emissoras. 
Para isso propomos uma atualização da norma para 
a inclusão deste espaço nos receptores digitais e/ou  
a possibilidade de identificarmos as aplicações 
individualmente, como acontece em padrões 
estrangeiros.
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Resumo: Este trabalho apresenta um modelo híbrido 
e semiempírico para o cálculo da difração causada por 
irregularidades do terreno nas faixas de VHF e UHF. 
O modelo segue a mesma linha do método 
denominado Deygout-Assis adotado pela Sociedade 
de Engenharia de Televisão (SET) nos estudos de 
planejamento de televisão digital no Brasil. A diferença 
fundamental deste modelo é levar em conta não 
apenas a teoria da difração por obstáculos múltiplos, 
mas também a propagação sobre uma terra esférica 
lisa e um procedimento de interpolação para avaliar o 
efeito da difração na transição entre estas duas 
soluções. A ferramenta computacional MATLAB foi 
utilizada para testar o modelo proposto 
comparativamente ao modelo Deygout-Assis tendo 
por referência 8934 medidas disponíveis no banco de 
dados do Setor de Radiocomunicações da União 
Internacional de Telecomunicações (ITU-R). A análise 
dos resultados numéricos mostrou que o modelo 
proposto apresenta um desempenho ligeiramente 
melhor, particularmente no que diz respeito ao valor 
do erro médio. Comentários sobre possíveis fontes de 
erro na estimativa do efeito de difração e 
considerações adicionais sobre o uso do modelo nos 
cálculos de cobertura e interferência complementam o 
trabalho. 

Palavras chave: Difração múltipla, terra esférica lisa, 
reflexão do sinal, difração lateral, planejamento de 
televisão digital.  

1. INTRODUÇÃO 
A implantação da televisão digital motivou a 

necessidade de aprimorar os métodos de cálculo de 
propagação para predição de cobertura e estudos de 
canalização e interferência. No Brasil, o método 
denominado Deygout-Assis [1] tem sido utilizado pela 
Sociedade de Engenharia de Televisão (SET) nos 
estudos de planejamento de televisão digital1. Cumpre 
recordar que o método desenvolvido por Deygout [2] 
considera no cálculo da difração unicamente 
obstáculos gume de faca. O primeiro passo deste 

                                                             
1  O software para estimativa numérica da solução Deygout-
Assis foi desenvolvido originalmente por A.C.França Pessoa da 
Fundação CPqD (falecido) e André Cintra da ALUC 
Telecomunicações e Informática Ltda. Aprimoramentos 
posteriores deste software foram introduzidos por André 
Cintra. 

 

método é determinar o obstáculo principal do percurso 
entre o transmissor e o receptor. Este obstáculo é o 
responsável pela maior parcela da atenuação e 
corresponde aquele que possui a maior obstrução (H) 
relativa ao raio da 1ª zona de Fresnel (R), ou seja, 
(H/R). Havendo dois ou mais obstáculos são definidos 
trajetos secundários, terciários, etc., e repete-se o 
procedimento. A atenuação em relação ao espaço 
livre causada pelos obstáculos considerados na 
análise corresponde ao somatório das atenuações 
associadas a cada um. Assis [3] estendeu o método 
de Deygout para obstáculos convexos, introduzindo no 
cálculo o efeito do raio de curvatura de cada 
obstáculo. O método Deygout-Assis consiste de uma 
variação das soluções de Deygout e Assis acima 
citadas que considera no máximo três obstáculos 
gume de faca e emprega a correção do raio de 
curvatura apenas no primeiro.  

Através de uma linha de ação parcialmente similar 
ao método de Deygout-Assis, este trabalho propõe um 
procedimento de cálculo para avaliação da difração 
causada por irregularidades do terreno nas faixas de 
VHF e UHF.  Trata-se de uma solução hibrida e 
semiempírica que tem por base as teorias clássicas da 
difração pela curvatura da terra e da difração por 
obstáculos múltiplos e que utiliza um parâmetro 
empírico para caracterizar a rugosidade do terreno. 
Adicionalmente, tendo em vista a impossibilidade de 
estimar rigorosamente o efeito da aleatoriedade na 
distribuição do relevo ao longo de um enlace 
radioelétrico, o trabalho apresenta uma análise de 
possíveis fontes de erro que afetam os resultados 
numéricos obtidos com o emprego da solução 
proposta. 

2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

2.1 Tipos de relevo 

Neste trabalho, a caracterização do relevo é feita a 
partir do parâmetro denominado rugosidade do terreno 
ou parâmetro Δh conforme definição da 
Recomendação 310 do Setor de Radiocomunicações 
da UIT (UIT-R) [4]. Este parâmetro é definido pela 
diferença, em metros, entre os níveis excedidos entre 
10 e 90% no segmento de perfil considerado. No caso 
de radiodifusão, este parâmetro é determinado no 
segmento de perfil do terreno situado entre 10 e 50 km 
da estação transmissora no radial de interesse (figura 
1). Uma forma prática de determinar o valor de h ao 
longo de uma radial consiste em: 
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a) No segmento de perfil considerado, selecionar 
um total de 41 pontos espaçados de 1 km; 

b) Ordenar os pontos assim obtidos segundo a 
altura de cada um, desprezando os 4 pontos mais 
altos e os 4 pontos mais baixos; 

c) A diferença de altura entre o ponto mais alto e o 
ponto mais baixo dos 33 pontos restantes corresponde 
ao parâmetro h do radial em questão. 

 
Fig. 1 – Parâmetro Δh 

Em função do parâmetro Δh e do raio médio da 1ª 
zona de Fresnel (R) onde o efeito das irregularidades 
do terreno seja mais pronunciado pode-se definir três 
tipos de relevo: suave, acidentado e intermediário. 

a) Relevo suave – h ≤ 0,1R 

b) Relevo acidentado – h ≥ 0,5R 

c) Relevo intermediário – 0,1R < h < 0,5R 

2.2 Raio de curvatura de cada obstáculo 

De acordo com o Principio da Ação Local de Fock 
[5] a difração independe da forma do obstáculo 
(esfera, cilindro circular, cilindro parabólico, etc.), 
sendo função unicamente do raio de curvatura no 
topo. Por esta razão, na determinação do raio de 
curvatura r dos obstáculos, utiliza-se o modelo 
parabólico ilustrado na figura 2 onde [6].  

r
x

y i
i

2

                                                                (1) 

sendo yi << xi  

 
Fig. 2 – Modelo parabólico para determinação do raio de 

curvatura do obstáculo. 
 

Considerando que perfil do obstáculo não é uma 
parábola perfeita, é recomendável determinar o valor 
de r para diversos pontos situados nas proximidades 
do topo do obstáculo, ou seja,  

n

n
n

i y
x

r
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r
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2

2
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2

2
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1 ;;                       (2) 

onde a máxima distância y do ápice da parábola deve 
ser da ordem de grandeza do raio da 1ª zona de 
Fresnel onde o obstáculo estiver localizado. Nos 
cálculos utiliza-se o raio de curvatura médio dado por, 


n

irn
r

1

1
                                                             (3)  

3. MODELO PROPOSTO 
Dependendo do tipo de relevo definido em função 

do parâmetro rugosidade do terreno (Δh), este modelo 
emprega 3 (três) diferentes procedimentos de cálculo 
na estimativa da atenuação de propagação.   

a) h ≤ 0,1R 

No caso da terra esférica perfeitamente lisa o 
cálculo é muito simples, sendo suficiente seguir o 
procedimento descrito na Recomendação UIT-R 
P.526-12 [6]. Para um relevo quase liso atendendo à 
condição acima é válido o emprego da citada 
Recomendação desde que, em lugar das alturas reais 
das antenas, sejam utilizadas as alturas efetivas ( '

1h e 
'
2h ) dadas por, 

eh adh 22'
1 1
                                                       (4) 

e 

eh adh 22'
2 2
                                                       (5) 

onde 
1hd  e 

2hd são as distâncias ao horizonte 
mostradas na Figura 3. 

 
Fig. 3 – Relevo suave 

b) h ≥ 0,5R 

No caso de relevo acidentado, o procedimento de 
cálculo é similar ao adotado no modelo Deygout-Assis. 
A diferença básica é que o modelo proposto emprega 
um máximo de 7 (sete) obstáculos no calculo da 
atenuação, enquanto o modelo Deygout-Assis utiliza 
apenas 3 (três). Em ambos os casos, a parcela da 
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atenuação por difração relativa ao obstáculo principal 
é dada por [6], 

Ad(dB) = Agf(dB) + T(dB)                                       (6) 

sendo  
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Como os demais obstáculos são supostos do tipo 
gume de faca, as parcelas correspondentes da 
atenuação por difração são calculadas através da 
função Agf. 

Por outro lado, à medida que a obstrução H do 
obstáculo aumenta e, consequentemente, a parcela T, 
verificou-se que mais pessimista fica o valor total da 
atenuação. Tal resultado está, provavelmente, 
vinculado ao efeito da rugosidade do obstáculo [7]. 
Considerando que um maior aprofundamento desta 
questão estaria fora do escopo deste trabalho, foi 
estabelecido o seguinte critério empírico para 
contornar o problema: 

Para 0 ≤ H/R ≤ 1 utiliza-se a parcela T na sua 
forma original; 

Para 1 < H/R < 3 a parcela T é calculada por 
interpolação linear; 

Para H/R ≥ 3 faz-se T = 0. 

c) 0,1R < h < 0,5R 

No caso do relevo ser classificado como 
intermediário, utiliza-se uma interpolação entre as 
duas soluções anteriores. 

4. RESULTADOS NUMÉRICOS 

O modelo de cálculo proposto, denominado Pinho 
Luiz-Assis, foi avaliado por comparação com 15 

conjuntos de dados provenientes de medidas 
realizadas na Europa e nos Estados Unidos, 
compiladas e validadas pelo UIT-R. Estes conjuntos 
de dados, mostrados na Tabela 1, serviram também 
de referência para a análise do modelo Deygout-Assis 
utilizado pela SET. Como o modelo Pinho Luiz-Assis 
inclui a difração por uma terra esférica lisa, esta 
hipótese foi também acrescentada ao modelo 
Deygout-Assis.  

O conjunto número 13, relativo a medidas 
realizadas na França, não foi considerado neste 
trabalho. Este procedimento foi adotado para evitar 
erros na análise uma vez que houve dúvida sobre a 
integridade destas medidas. Como o número de 
medidas deste conjunto é relativamente pequeno (64), 
a sua exclusão não prejudica o resultado global. A 
referência a este conjunto é feita na Tabela 1 apenas 
para manter a sequência utilizada no Documento 
3J/175 [8] do UIT-R, facilitando a comparação com os 
gráficos nele publicados. 

A comparação entre os modelos descritos neste 
trabalho teve por base o erro médio dado pela 
diferença entre a atenuação calculada menos a 
atenuação medida e o desvio padrão deste erro. O 
erro médio deve ser o mais próximo possível de zero. 
Através de uma correção empírica pode-se levar o 
erro médio a zero. Entretanto, este procedimento não 
é recomendável, pois tal correção depende do 
conjunto de dados utilizado. Na prática, um erro médio 
levemente negativo é recomendável, uma vez que os 
modelos considerados não levam em conta 
obstruções do tipo clutter (construções, vegetação, 
etc.) nas vizinhanças dos terminais. Por outro lado, o 
desvio padrão é a característica fundamental de um 
modelo. Não existe uma maneira simples de reduzir o 
desvio padrão, a não ser melhorando o próprio 
modelo.  

 
Na avaliação do erro médio e do desvio padrão 

foram consideradas as médias simples e ponderadas. 
Neste último caso, os valores obtidos são 
proporcionais ao número de medidas em cada 
conjunto. A análise numérica dos dados da Tabela 1 
mostra que os resultados foram praticamente idênticos 
no que diz respeito ao desvio padrão. Relativamente 
ao erro médio o modelo Pinho Luiz-Assis mostrou 
melhor desempenho. Entretanto, é importante 
destacar o peso do conjunto número 14 (USphase 1) 
por sua grande quantidade de medidas.  

 
Corroborando estas conclusões vale acrescentar 

que uma análise do erro RMS (raiz quadrada da soma 
dos quadrados do erro médio e do desvio padrão) 
mostra resultados ainda mais próximos dos 3 (três) 
modelos testados. Considerando todos os conjuntos, a 
vantagem do modelo de Pinho Luiz-Assis sobre os 
outros dois é inferior a 1 dB para os valores médios e 
da ordem de 1 dB para os valores ponderados. 
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Tabela 1. Resultados numéricos 

Número 
do 

conjunto  

Número 
de 

medidas 

Nome do conjunto e 
local das medidas 

Modelo Pinho Luiz-
Assis 

Modelo Deygout-
Assis 

Modelo Deygout-
Assis c/ terra 

esférica 

Erro 
médio 
(dB) 

Desvio 
padrão 

(dB) 

Erro 
médio 
(dB) 

Desvio 
padrão 

(dB) 

Erro 
médio 
(dB) 

Desvio 
padrão 

(dB) 

1 53 BBB - UK             0,5  9,3 -3,8 9,1 -2,4 8,5 

2 25 BBCL – UK -7,5 6,6 -7,5 6,5 -7,5 6,6 

3 252 BBCn – UK -5,2 8,4 -6,1 8,3 -6,1 8,3 

4 9 ERT – Grécia -9,6  8,2 -9,6 8,3 -9,6 8,2 

5 69 HOL - Holanda -2,1  6,6 -4,8 6,7 -3,9 6,7 

6 584 IRT - Alemanha -0,6 8,6 -1,9 7,7 -1,9 7,7 

7 154 IRTL - Alemanha 1,8 11,2 1,8 11,2 1,8 11,2 

8 54 ORF – Aústria 3,6  10,2 3,1 10,0 3,1 10,0 

9 83 RAI – Itália -8,8 8,0 -8,9 8,1 -8,9 8,1 

10 107 S – Suécia -4,5 8,9 -4,6 8,8 -4,6 8,8 

11 1114 SUI – Suíça -3,1 8,6 -3,4 8,5 -3,4 8,5 

12 405 Swiss – Suíça -5,0  9,9 -5,7 8,6 -5,7 8,6 

13 64 TDF – França - - - - - - 

14 4412 USphase 1 - USA -7,4 11,3 -16,0 12,0 -15,3 11,9 

15 1449 USphase 2 - USA -2,5 9,6 -5,2 9,7 -5,2 9,7 

16 100 YLE - Finlândia 0,9 8,4 -3,8 8,7 -3,8 8,7 

Valores simples  -3,3 8,9 -5,1 8,8 -4,9 8,8 

Valores ponderados -5,0 10,2 -10,0 10,4 -9,6 10,4 

 

Relativamente à inclusão da difração pela 
curvatura da terra no método proposto, uma análise 
detalhada desta questão indicou que a precisão dos 
resultados melhora significativamente [9]. Entretanto, 
este procedimento influenciou pouco no cômputo geral 
mostrado na Tabela 1 porque no banco de dados 
utilizado existe um número relativamente pequeno de 
perfis com relevos lisos ou semilisos. 

5. FONTES DE ERRO 

O efeito da não uniformidade dos dados é evidente 
quando se observa na Tabela 1 os valores do desvio 
padrão e do erro médio para cada conjunto. A 
variação é significativa. O desvio padrão mantém-se 
em uma faixa de 6,5 a 12 dB, enquanto o erro médio 
varia de -16 a +4 dB. Por outro lado, os modelos 
matemáticos utilizados (difração múltipla e terra 
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esférica lisa) são caracterizados por geometrias 
especificas que não podem se ajustar a determinadas 
variações do relevo. 

5.1 Efeito da reflexão do sinal 

No modelo de cálculo proposto neste trabalho, a 
introdução do efeito de reflexões do sinal no solo ou 
em obstáculos laterais seria inviável, pois iria requerer 
um software extremamente complexo. Desta forma, 
este efeito pode ser visto como uma possível fonte de 
erro responsável pelas variações do erro médio e do 
desvio padrão comentadas na seção anterior. Vale 
destacar que estudos experimentais sobre esta 
questão, realizados na faixa de 300 MHz, indicaram 
variações da ordem de 10 dB na atenuação de 
propagação [10]. Este problema apresenta particular 
importância no caso de recepção móvel nas áreas 
urbanas e suburbanas das cidades. 

5.2 Difração lateral 
Outra fonte de erro relevante está associada à 

suposição da uniformidade do perfil transversal dos 
obstáculos. Nas situações reais, o perfil transversal é 
limitado, possibilitando a existência de componentes 
do sinal por difração lateral. Um estudo teórico-
experimental desenvolvido por Assis [11], também na 
faixa de 300 MHz, mostrou diferenças da ordem de 6 
dB entre a atenuação medida e a atenuação calculada 
na hipótese de um perfil transversal uniforme. 

6.  ÁREA DE COBERTURA E INTERFERÊNCIA 

Relativamente ao planejamento de sistemas de 
radiodifusão é importante definir critérios para a 
utilização do método de cálculo proposto neste 
trabalho. Neste contexto duas questões se 
apresentam: a) Percentagem de cobertura da área; b) 
Percentagem de tempo em que o sinal mantém-se 
acima de um determinado nível (variação do raio 
equivalente da terra). Supondo que a variação 
aleatória do relevo possa ser representada por uma 
distribuição normal, se for utilizado nos cálculos de 
difração o valor mediano do raio equivalente da terra, 
pode-se admitir que os resultados obtidos no cálculo 
de propagação correspondem a uma cobertura de 
50% da área em estudo durante 50% do tempo. Ainda 
de acordo com a distribuição normal, para alterar esta 
percentagem de cobertura é necessário fazer uso do 
desvio padrão observado na aplicação do método. Por 
exemplo, no caso de um desvio padrão de 8,5 dB, 
para obter uma cobertura de 90% da área deve-se 
adicionar uma margem da ordem de 6 dB ao valor da 
ERP (Potência Efetiva Irradiada) da estação 
transmissora [12]. É importante ressaltar que este 
procedimento deve empregado com a devida cautela, 
uma vez que a margem aumenta rapidamente com o 
valor da percentagem de cobertura.  

A questão associada à variabilidade do raio 
equivalente da terra é ainda mais delicada. Medidas 

realizadas em diversos locais no Brasil2 mostraram 
que o valor mediano do fator k da terra é, em geral, 
superior a 4/3, valor padrão típico observado em 
países de clima temperado. Entretanto, como a 
Recomendação UIT-R P.453-10 [13] não estabelece 
valores para o gradiente da refratividade na maior 
parte do território brasileiro, sugere-se adotar k = 4/3 
como valor mediano nos cálculos de propagação. Por 
outro lado, a interferência entre sistemas de televisão 
supõe o sinal interferente ultrapassado em 10% do 
tempo. Para esta percentagem de tempo, mais uma 
vez a referência [13] não mostra precisão no que diz 
respeito a valores do gradiente da refratividade para o 
Brasil. Uma aproximação preliminar para o problema, 
seria supor um gradiente de –100 unidades N/km que 
corresponde a um fator k entre 2 e 3. Neste contexto, 
pode-se recomendar a adoção de k = 2 como um valor 
mais otimista (menor interferência). No entanto, é 
importante considerar que existem regiões no Brasil 
onde a existência de dutos pode alcançar, e mesmo 
ultrapassar esta percentagem. Isto acontece 
particularmente no interior do Brasil, em períodos 
noturnos, quando a umidade é elevada [14,15]. 
Obviamente, quando for este o caso, o nível de 
interferência poderá atingir valores superiores ao 
calculado para k = 2. 

7. COMENTÁRIOS FINAIS 

Os dados utilizados neste trabalho foram 
produzidos em circunstâncias distintas em termos do 
pessoal envolvido, das metodologias empregadas, dos 
equipamentos utilizados e das condições atmosféricas 
durante a realização das medidas. Por tais motivos, é 
compreensível que os resultados obtidos apresentem 
certa variabilidade dependendo do conjunto de dados 
considerado. Inclusive, pode-se inferir que dificilmente 
haverá condições de reduzir o desvio padrão da 
ordem de 8 dB manipulando-se apenas o modelo de 
cálculo dentro do grau de flexibilidade permitido pelas 
variáveis envolvidas. Tentativas neste sentido foram 
realizadas [9] sem aumentar a precisão do cálculo.  

Adicionalmente, cumpre informar que o modelo 
Pinho Luiz-Assis destacou-se pelo melhor 
desempenho quando comparado a inúmeros outros 
propostos ao UIT-R [8]. Esta análise levou em conta, 
inclusive, o atual modelo adotado na Recomendação 
UIT-R P.526-12 [6]. Embora não tenha havido 
diferença significativa no desvio padrão, o erro médio 
do modelo utilizado no modelo da citada 
Recomendação foi bem mais elevado (-8,5 dB). Este 
resultado demonstrou uma vantagem de 3 dB no erro 
RMS para o modelo Pinho Luiz-Assis. 

 

                                                             
2 Estas medidas foram realizadas em sua quase totalidade pelo 
Prof. Ney R. Dhein do Centro de Estudos em Telecomunicações 
da PUC-Rio (CETUC). 
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