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9h20 – 10h40  | Sala 13 | Quinta-Feira – 29 de Agosto

ÁUDIO IMERSIVO: DO FUTURO 
PARA O PRESENTE 
A possibilidade de transmitir conteúdo em áudio imersivo deixou de ser futurística e é hora
de nos prepararmos para produzir conteúdo e começar a inserir em nossos fluxos de
transmissão.
Neste painel veremos os requisitos e ferramentas para produzir conteúdo e como transmití-
lo.
Moderador: Hélio Kuwabara, Especialista de Suporte, TV Globo

• DOLBY ATMOS: DA PRODUÇÃO À EXIBIÇÃO
Palestrante: Giovanni Asselta - Engenheiro de Soluções para América Latina, Dolby
Laboratories
As ferramentas e técnicas desde a produção até a exibição em Dolby Atmos: Ao Vivo
e Pos-Produção;
Gama de equipamentos capazes de reproduzir o conteúdo Dolby Atmos. (DD+ e
AC4);
Atualização das decisões no Fórum ISDB-Tb a respeito dos codecs DOLBY.

• A EVOLUÇÃO DO ÁUDIO IMERSIVO EM SHOWS – RECRIANDO O PRÓPRIO
AMBIENTE
Palestrante: Renato Carneiro - Suporte DiGiCo no Brasil, Audio Systems
Diferentemente do uso do AI em produções de imagem – cinema / cel / tv, onde um
ambiente previamente captado ( audio e video ) ou mesmo “desenhado” é recriado
em outro ambiente – sua sala, uma sala de cinema, seu fone, em IEM desafio é recriar
o próprio ambiente em que o artista / músico está inserido, ao vivo, real time. E para
Broadcast, recriar o ambiente onde o telespectador está, ao vivo, real time .

• EXPERIENCIAS DE BROADCAST UTILIZANDO O SISTEMA MPEG-H 3D AUDIO
Palestrante: Yannik Grewe - Engenheiro de Som , Pesquisador no Fraunhofer IIS

MPEG-H Audio é o sistema Next Generation Audio (NGA) desenvolvido pela MPEG
para oferecer som personalizado e imersivo. Projetado para transmissão, streaming
e aplicativos VR / AR, permite que os espectadores ajustem a mixagem de som às
suas preferências, enquanto o suporte para áudio imersivo melhora o nível de
realismo da experiência de audição. Com um amplo conjunto de metadados, novos
conceitos de volume e DRC, juntamente com um downmix ativo e recursos de
renderização, o MPEG-H Audio adapta o som para reprodução ideal em uma ampla
gama de dispositivos e ambientes.
Já adotado pelo ATSC 3.0 e DVB, o MPEG-H Audio foi selecionado mais
recentemente pelo Fórum SBTVD para a entrega de Som Imersivo e Personalizado
sobre a plataforma ISDB-Tb existente. Em maio de 2017, a Coréia do Sul foi o primeiro
país do mundo a lançar um serviço de transmissão UHDTV terrestre. O serviço está
usando o MPEG-H como o único codec de áudio.
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Além disso, tem havido uma série de testes de sucesso realizados durante grandes
eventos esportivos e musicais ao vivo em todo o mundo, incluindo o Carnaval no Rio
de Janeiro ou o Eurovision Song Contest em Israel.
As ferramentas de produção MPEG-H permitem uma introdução nativa de conteúdo
imersivo e personalizado produzido de acordo com a ITU-R BS.2076, Modelo de
Definição de Áudio. Como o ADM é muito flexível e aplicável a muitas aplicações, as
ferramentas de produção MPEG-H suportam vários perfis ADM que definem pontos
de interoperabilidade para ferramentas ADM de diferentes fabricantes.
A palestra enfocará as experiências obtidas durante as produções, transmissões de
24/7 e demonstrará ferramentas de produção e fluxos de trabalho usando uma
tecnologia de última geração.

Moderador: Hélio Kuwabara, Especialista de Suporte, TV Globo
Engenheiro de Telecomunicações formado pelo Centro Universitário da Cidade,
premiado com o II Prêmio Niemeyer do CREA-RJ. Especialista em Áudio e Comunicação.
Atua na área de suporte de sistemas de TV da TV Globo desde 1995, tendo participado
da implantação do complexo dos Estúdio Globo, cobertura de eventos como Copas do
Mundo, Carnaval, Shows Musicais e projetos de implantação da TV Digital e nos estudos
dos novos formatos de UHDTV. Publicou e apresentou artigos sobre experiências de
áudio imersivo no Carnaval de 2017 e exibição de jogos da Copa do mundo 2018 em
UHD e áudio imersivo nos congressos da NAB de 2018 e 2019

Giovanni Asselta - Engenheiro de Soluções para América Latina, Dolby 
Laboratories
Giovanni Asselta foi Coordenador e Professor Universitário entre 2001 e 2008,
responsável pelas seguintes disciplinas: Tecnologia em Rádio e TV; Produção
Publicitária em Rádio e TV; Produção Cultural e Técnicas de Estúdio (Gravação Musical),
entre 2008 e 2015 foi Supervisor de Áudio na RECORD TV e desde 2015 é Engenheiro
de Soluções na Dolby Latin America.

Renato Carneiro - Suporte DiGiCo no Brasil, Audio Systems
Suporte DiGiCo no Brasil, pela Audio Systems Técnico de Monitor / Monitor Mixer - Aero
Anta, Capital Inicial, Chrystian & Ralf, Zezé di Camargo e Luciano, Lobão, KLB, Natiruts,
Mutantes, Programa Musica Boa ao Vivo - Multishow, Premio Multishow de Musica
Técnico de PA / FOH Mixer- Bruno e Marrone, Natiruts, KLB, Lobão, Mutantes Mixagem
para Broadcast / Broadcast Mixer - Epah! / Multishow : Festival de Verao de Salvador,
Atlantida, Lollapalooza, Rock in Rio.

Yannik Grewe - Engenheiro de Som , Pesquisador no Fraunhofer IIS
Graduado em Tecnologias de Mídia e Mestre em Mídia Audiovisual - Som. Ingressou no
Fraunhofer Institute for Integrated Circuits IIs em 2013 como cientista e engenheiro de
campo de aplicação para MPEG-3D Audio. Seu foco de atuação é a produção de
conteúdo de produções broadcast utilizando MPEG-H 3D Audio e desenvolvimento de
ferramentas de produção para NGA (Next Generation Audio). Atuou como engenheiro de
som em produções de NGA, como Campeonato Europeu de Atletismo 2018 e Eurovision
Song Contest 2018


