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dirigida aos profissionais que trabalham em redes comerciais, 
educativas e públicas de rádio e televisão, estúdios de 
gravação, universidades, produtoras de vídeo, escolas 

técnicas, centros de pesquisas e agências de publicidade.

A REVISTA DA SET é distribuída gratuitamente aos 
associados da SET. Os artigos técnicos e de opinião 

assinados nesta edição não traduzem necessariamente 
a visão da SET, sendo responsabilidade dos autores.

Sua publicação obedece ao propósito de estimu-
lar o intercâmbio da engenharia e de refletir diver-
sas tendências do pensamento contemporâneo da 

Engenharia de Televisão brasileira e mundial.

Começamos a edição 116 da Re-
vista da SET com uma reporta-
gem sobre as expectativas para 

o Congresso da SET em 2010 que nes-
te ano apresenta duas novidades para 
os profissionais do setor, o Prêmio SET 
e o Concurso de Inovação. Confiram 
todos estes detalhes e os preparativos 
para o Congresso e para a Broadcast & 
Cable na leitura da reportagem.

Na sequência, o Alberto Paduan nos 
fala sobre a tecnologia empregada na 
Copa do Mundo, como a bola com a uti-
lização de RFID para auxiliar os juízes 
em suas decisões. No artigo podemos 
ver também como foi a instalação do 
International Broadcast Center ( IBC), 
as transmissões em 3D e o delay de 
áudio nas transmissões digitais.

Iniciamos um tutorial sobre Fibra Óti-
ca nas instalações de TV, traduzido e 
adaptado pelo Enio Jacobino. Nesta 
primeira parte tratamos a distribuição 
do sinal, a tecnologia empregada na 
fibra, a largura de banda, os tipos de 
cabos e conectores.

O Diretor de Rádio da SET, Ronald Bar-
bosa, nos traz uma reflexão sobre a im-
portância do Rádio AM nos dias atuais. 

Em “Notícias da CBC – Agosto 2010” 
o Fabrício conta sobre as candidaturas 
do Brasil nos postos chaves na União 
Internacional de Telecomunicações 
(UIT) e sobre as eleições que acontece-
rão na Conferência Plenipotenciária em 
outubro, com duas candidaturas impor-
tantes que são a reeleição para o Con-
selho da UIT e a Direção do Bureau de 
Radiocomunicação – UIT-R. No mesmo 
artigo podemos acompanhar   também 

a reunião da Comissão 
Interamericana de 

Te lecomunica-
ções (CITEL) 
que aconte-
cerá no final 
do mês de 

agosto e início de setembro na cida-
de de Fortaleza, onde serão tratados 
temas para a preparação para Confe-
rência Mundial de Radiocomunicações 
de 2012.

A utilização Power Line Communica-
tions (PLC) para ofertar banda larga é 
um tema que vem sendo amplamente 
discutido, porém existem diversos as-
pectos técnicos que devem ser crite-
riosamente analisados para garantir 
o bom uso desta ferramenta de modo 
a garantir a compatibilidade dos ser-
viços. O especialista neste assunto , 
Flavio Archangelo apresenta estes as-
pectos e os resultados de alguns testes 
realizados em diversos países.

Uma solução para as transmissões de 
TV Digital é o artigo escrito por Tom 
Jones, que descreve uma solução 
para o fluxo do Broadcast Transport 
Stream (BTS).

O tema do caderno especial “Produ-
ção de Ponta a Ponta” é Iluminação de 
Cenários, apresentado pelo iluminador 
da TV Cultura, Sérgio Almeida Lopes, 
que mostra as etapas que devem ser 
discutidas e ensaiadas para garantir o 
sucesso do programa.

Em “One Seg” publicamos a contribui-
ção da SET para a consulta pública de 
número 28 realizada pela Anatel , que 
trata do compartilhamento de frequên-
cia da faixa de UHF com outros servi-
ços móveis, uma grande ameaça para 
o sucesso da TV Digital no Brasil.

Finalizando, nesta edição o leitor 
pode acompanhar em “Inside SET” o 
que aconteceu no evento SET Nordes-
te 2010, que contou com o apoio de 
Paoli, diretor Regional Nordeste, e de 
Luiz Gurgel que disponibilizou a estru-
tura da TV Jornal de Recife para aten-
der o evento. 

Boa Leitura.

www.embrasec . com.b r

www.embrasec.com.br
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Por Gilmara Gelinski

Desde 1988, o setor da radiodifusão teleco-
municações tem um encontro marcado, anu-
almente, com o Congresso de Tecnologia de 
Televisão organizado pela SET – Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Televisão. Segun-
do a presidente da SET, Liliana Nakonechnyj, 
“este é um evento brasileiro que traz maior 
valor, em termos de difusão de conhecimento 
sobre a tecnologia de televisão para os pro-
fissionais de tecnologia da área de comuni-
cação audiovisual eletrônica. Seu enfoque 
ultrapassa a evolução tecnológica, normal-
mente, abordada em eventos pares ao redor 
do mundo, com abordagens práticas, em que 
experiências práticas são compartilhadas 
com os participantes”. 

TV DIGITAL CONTINUA SENDO O  
GRANDE TEMA DO CONGRESSO DA SET
A adoção e o interesse pelo sistema digital brasileiro ISDB-TB 
aumentam a participação internacional no congresso

Cerimônia de abertura do Congresso SET 2009.

O evento, que acontece no Centro de Expo-
sições Imigrantes entre os dias 24 e 27 de 
agosto, é um marco nas áreas de tecnologia 
e radiodifusão brasileiros. Este ano, além dos 
importantes temas debatidos em palestras e 
das inovações tecnológicas apresentadas 
na feira Broadcast & Cable, o evento traz 
novidades para os profissionais do setor na 
área pesquisa. São o Primeiro Prêmio SET 
e o Concurso de Inovação. “O Prêmio SET é 
um velho sonho, pois reconhece o esforço 
de empresas e profissionais que se dedicam 
a desenvolver o mercado de entretenimen-
to eletrônico audiovisual. Já o Concurso de 
Inovação dará mais espaço a interatividade”, 
explica Liliana Nakonechnyj.

Os eventos paralelos ao congresso, que 
acontecem no mesmo espaço, servem de 
incentivo e agregam conhecimento aos par-
ticipantes. São formas complementares de 
abordagem de um grande tema, no caso, a 
tecnologia no setor das telecomunicações. 
Durante as sessões, os especialistas têm a 
oportunidade de apresentar, discutir e avaliar 
cenários, enquanto que, nos estandes da fei-
ra, os fabricantes podem mostrar o que estão 
desenvolvendo e o que têm a oferecer no âm-
bito do que foi discutido. A presidente da SET 
ressalta, “a condução da feira Broadcas & 
Cable juntamente com o congresso, é um ga-
nha-ganha para fornecedores de tecnologia, 
empresas e profissionais que as utilizam”. 
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Outro evento que acontece paralelo ao Congresso 
é o FIICAV. Em sua 6º edição, o congresso reúne 
profissionais e seguidores das áreas de cinema 
e audiovisual. O evento é um incentivo ao cresci-
mento da indústria audiovisual por meio do inter-
câmbio dos setores envolvidos.

Sob a ótica da Presidente 
Na opinião da Presidente da SET, o progra-
ma abrangente do Congresso da SET 2010 
atenderá, com louvor, a todos os segmentos 
do mercado de radiodifusão e de produção 
de conteúdo audiovisual, bem como ao setor 
acadêmico que estuda, desenvolve e ajuda a 
disseminar o conhecimento. A interatividade 
ganhará mais espaço, inclusive com uma ses-

são super inovadora que será o Concurso de 
Inovação. As tendências na convergência das 
mídias e de mudanças de hábito serão discu-
tidas em termos de tecnologia e de negócios. 

Se no ano passado, o grande tema do Congres-
so foi a implantação da TV digital no Brasil, este 
ano será um bom momento para avaliar a con-
solidação do sistema brasileiro e suas perspec-
tivas. “Em 2010, a TV digital avançou muito e o 
evento será um bom momento para falar sobre 
as soluções utilizadas. Também serão discutidos 
os muitos e enormes desafios pela frente, para a 
interiorização da TV digital ao longo dos próximos 
anos. A interatividade, que teve seus primeiros 
produtos comerciais lançados no mercado nos 

últimos meses, também será tema de workshops 
e debates”, explica Liliana.

“Além do grande tema TV digital, outras temáticas 
de destaques no mundo inteiro serão discutidas 
nas sessões. Entre elas: A disponibilização do 
conteúdo audiovisual através de múltiplas plata-
formas e diferentes mídias; Os novos players no 
mercado de oferta de conteúdo. Em particular os 
fabricantes de televisores com sua nova geração 
de televisores conectados; E, é claro, o 3D – será 
que é apenas um “ hype” ou veio para ficar?”.

“Eu acredito que o Congresso da SET 2010 
seja um sucesso! Além da participação nacio-
nal de empresas e profissionais, teremos um 
crescimento expressivo de participantes estran-
geiros”. Paralelo ao primeiro dia do congresso 
haverá uma reunião internacional do grupo 
de países que já adotaram o sistema ISDB-TB

 
com participação de representantes dos vários 
outros países da América Latina, que também 
adotaram o mesmo sistema. “É com muito pra-
zer que receberemos os participantes dessa 
reunião em nosso congresso bem como outros 
interessados, para compartilhar as experiências 
da implantação do sistema no Brasil. Além dos 
africanos, outros países examinam nosso sis-
tema como candidato e é possível que enviem 
técnicos. Teremos também a presença de um 
grupo estrangeiro do projeto SINDVEL/APEX. Os 
novos visitantes estrangeiros se somam a espe-
cialistas japoneses no ISDB-T e a especialistas 
nas diversas tecnologias de produção, manipu-
lação e transmissão de televisão e rádio que já 
participam tradicionalmente em nosso evento. 
Para receber um maior contingente estrangeiro, 
estamos melhorando a sinalização em inglês e 
espanhol, bem como aumentando a presença 
de tradução simultânea”. 

A estrutura do evento
O tempo foi primordial para que o Congresso 
2010 tivesse novas atrações, aumentando 
suas expectativas de público e sua área de 
visitação. De acordo com a diretora de even-
tos da SET, Daniela Helena Machado e Souza, 
“este ano, conseguimos iniciar o planejamen-
to com antecedência e por esta razão, foi pos-
sível ter algumas novas iniciativas saindo do 
“forno”. Em destaque estão o Primeiro Prê-
mio SET, o Concurso de Inovação, a inclusão 
de mais um auditório para as conferências 
e uma sala para workshops”. Ao total serão 
quatro dias de Congresso, três dias de feira, 
45 sessões distribuídas em cinco salas, 180 
palestrantes, 43 moderadores e cerca de 
1.400 congressistas. 
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Tema como o 3 D será debatido no FIICAV 2010.

A feira é o momento das empresas mostrarem suas novidades. 
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O primeiro dia de congresso, terça-feira, tem 13 
sessões. No segundo dia, pela manhã, acon-
tece a abertura solene oficial do evento com a 
participação da presidente da SET, Liliana Nako-
nechnyj, reunindo empresários, diretores, fabri-
cantes, autoridades públicas e engenheiros de 
TV. A cerimônia tem tradução simultânea para o 
inglês e espanhol. Após a abertura, os trabalhos 
começam com um seminário internacional sob o 

tema “Avanços do ISDB-T
B
. Diferentes Processos 

de Escolha e Implantação”, ministrado pelo vice-
presidente da SET, Olimpio Franco. Ao longo do 
dia acontecem mais sete sessões. E à noite será 
realizada uma cerimônia com coquetel para en-
trega do Prêmio SET .

No terceiro dia haverá 15 sessões, entre elas, 
a apresentação dos trabalhos acadêmicos 
durante o Seminário Acadêmico Técnico Cien-
tífico moderado por Fred Rehme, coordenador 
de P&D Telecom pela RPC e integrante do co-
mitê de ensino da SET 2009-2010. No quarto 
e último dia, o congresso tem seus trabalhos 
encerrados com 10 sessões, sendo quatro 
voltadas para a TV digital. “A grade das ses-

sões foi montada cuidadosamente para que 
não houvesse conflito sobre assuntos de inte-
resse semelhantes”, lembra Daniela. 

A organizadora do evento tornou o próprio con-
gresso numa grande exposição tecnológica. Será 
utilizado um sistema de digital signage para co-
municação individual de cada auditório, com a 
programação da sala, resumo dos convidados, 
e outras informações. Além disto, há um grande 
painel de LED na entrada do evento, que além 
de destacar a programação do congresso, terá 
a inserção das marcas de nossos patrocinado-
res, vídeo institucional da SET e uma cobertura 
com inserções ao vivo do congresso e feira. Os 
palestrantes também têm em algumas sessões 
tradução simultânea para dois outros idiomas, 
inglês e espanhol.

A diretora de eventos da SET, Daniela Helena 
Machado e Souza, espera que, “a SET cada vez 
mais contribua para a discussão e formação dos 
profissionais de radiodifusão, além de ampliar 
nossa atuação para mercados internacionais, 
pois temos contribuído e muito, para que nosso 

sistema de televisão digital brasileiro, se torne 
predominante no hemisfério Sul das Américas. 
Além disto, queremos através de nossa premia-
ção e concurso de inovação, atrair cada vez mais 
os profissionais de nossa área para ampliar a 
discussão sobre tecnologia para este grande mo-
mento de transição que vivemos em nosso país”. 

Temas refletem o momento
Responsáveis pela escolha dos temas, que em-
basam o Congresso da SET 2010, o vice-presi-
dente da SET, Olímpio José Franco, e o diretor de 
tecnologia da SET, Raymundo Costa Pinto Barros, 
consideraram as temáticas, que refletem o mo-
mento da indústria. De acordo com Raymundo, 
“a indústria rapidamente se transforma de um 
modelo de plataforma única, TV aberta, para um 
modelo multiplataforma. Na verdade as Redes de 
Televisão passam a operar no formato de Media 
Station. Além da TV digital vedete das últimas edi-
ções do congresso, e que continua em evidência, 
serão abordados temas como o 3D e a produção 
para múltiplas plataformas”.

Para o diretor de tecnologia os temas devem 
representar o interesse de todos os associa-
dos. “Temos que considerar que a SET repre-
senta o universo de profissionais de tecnologia 
em empresas espalhadas por todo o país. Há 
grande diversidade entre elas. Portanto os te-
mas devem ser relevantes para os profissio-
nais e empresas que operam no cutting edge 
da tecnologia como aquelas que estão enfren-
tando o desafio da digitalização”.

Ao longo dos quatro dias, os temas foram dis-
tribuídos dentro do conceito de “tracking” ’com 
painéis que tratam de assunto que se comple-
mentam. A grade foi montada sob o critério de 
evitar painéis simultâneos tratando de temas re-
lacionados. Os organizadores tentaram facilitar a 
vida dos congressistas. Mas, segundo Raymun-
do, “dada à abrangência dos painéis, os partici-
pantes terão muitas dúvidas na hora de escolher 
entre tantos excelentes temas acontecendo ao 
mesmo tempo”. A dinâmica dos painéis fica a 
cargo dos moderadores. Geralmente são esco-
lhidos de três a cinco palestrantes por painel se-
guido de uma sessão de perguntas e respostas. 
Os moderadores são profissionais da indústria 
com notório conhecimento sobre o tema, bem 
como os palestrantes.

Além de palestrantes brasileiros, o congresso 
também terá palestrantes internacionais. De 
acordo com Raymundo, o evento é sempre dispu-
tado pelos principais especialistas da indústria em 
todo o mundo em função da crescente relevância 
do mercado brasileiro.

SS
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O evento é um marco para o setor de radiodifusão.

O Congresso é uma grande exposição tecnológica com seus painéis de comunicação audiovisuais.
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Considerando todas as novidades do congresso, 
o interesse pelo sistema brasileiro de TV digital, 
abrangência e relevância dos temas e o aumen-
to expressivo de participantes de outros países, 
Raymundo acredita que a 23º edição terá um 
participação recorde. “Temos confirmado uma 
grande delegação de representantes dos países 
que já adotaram o SBTVD e teremos com certeza 
a presença dos nossos colegas de todo o Brasil, 
que têm na SET sua melhor oportunidade de atu-
alização profissional”.

Ponto de vista acadêmico
O evento reserva um espaço especial para a área 
acadêmica. Durante o congresso duas sessões 
são destinadas para a apresentação dos tra-
balhos acadêmicos na área de engenharia de 
telecomunicações. Na quinta-feira, o seminário 
acadêmico técnico científico é moderado por Fred 
Rehme, professor, coordenador de P&D Telecom 
pela RPC e integrante do comitê de ensino da SET 
2009-2010. E, na sexta-feira, a sessão é mode-
rada pelo professor e diretor de ensino da Inatel e 
da SET, Carlos Nazareth Motta Marins. 

A escolha dos trabalhos foi realizada por uma 
equipe de revisores composta pela diretoria da 
SET. Entre os integrantes estão: Fred Rehme – TV 
Paranaense -, Carlos Nazareth Motta Marins – 
Inatel -, Alexandre Yoshida Sano – SBT -, Carla 
Liberal Pagliari - Instituto Militar de Engenharia 
(IME) -, Eduardo Bicudo – EBcom -, Euzébio da 
Silva Tresse – Consultor de Tecnologia da SET e 
do Fórum de TV Digital -, Gunnar Bedicks – Uni-
versidade Mackenzie -, Olímpio Franco – Olympic 
Eng -,Tom Jones Moreira - Consultor de TV Digital 
- e Valderez Donzelli - ADTHEC Engenharia.

Considerando o congresso um evento aca-
dêmico com iniciativa de uma associação 
de classe profissional, os trabalhos enviados 
deveriam tratar os assuntos de forma técni-
ca, aplicada, com o intuito de aproximar a 
academia do mercado. Ao total foram esco-
lhidos 13 trabalhos. E nas sessões acadêmi-
cas, o grande tema também é a TV digital. 
“Em virtude da atual fase da TV digital no 
Brasil, com implantação e expansão ocor-
rendo em todo o país, o foco dos trabalhos 
está voltado para a produção, aplicativos 
(HDTV, interatividade) e transmissão da TV 
digital. Mas, há espaço também para TV Es-
tereoscópica - assunto muito abordado nos 
últimos dois anos em todos os congressos e 
exposições”, explica Fred.

“O evento é uma oportunidade de buscar tanto a 
inovação quanto a solução de situações cotidia-

nas, com respaldo teórico. Alguns trabalhos mos-
tram novas possibilidades, como, por exemplo, na 
exploração da interatividade. Outros abordam e 
explicam resultados de sistemas já implantados, 
justificando ocorrências e propondo melhorias. 
A exposição dos trabalhos é importante para se 
familiarizar com este meio muito rico em avanços 
tecnológicos, para enxergar novos campos de es-
tudos e experimentos e para colocar-se de forma 
visível no mercado”, alerta o integrante do comitê 
de ensino da SET. 

“Esperamos que o congresso sirva para apro-
ximar alunos e docentes ao setor de televisão. 
Mostrar como são enormes as possibilidades de 
ganhos para ambas as partes, em um momento 
de renovação tecnológica”, conclui Fred Rehme. 
E para que todos tenham conhecimento dos tra-
balhos acadêmicos da área de radiodifusão, a 
diretoria editorial da SET trabalhou para criar mais 
uma forma de publicação dos trabalhos. “Como 
resultado do trabalho acadêmico, os artigos das 
apresentações serão publicados neste ano, tam-
bém no formato eletrônico através do Sistema 
Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), pro-
movendo assim maior agilidade na disseminação 
das informações e facilitando a integração com os 
bancos de dados de pesquisa”, completa Valde-
rez Donzelli, diretora editoral da SET. 

Projetos reconhecidos 
e premiados
O Congresso da SET 2010 amplia seus ho-
rizontes e lança o Prêmio SET e o Concurso 
Inovação. Como já lembrou a Liliana Nakone-
chnyj, o Prêmio SET era um sonho, que está 
se tornando realidade nesta edição. O obje-
tivo da premiação é agraciar empresas e/ou 
pessoas por contribuições relevantes ao setor, 
bem como promover as inovações e desta-
ques aplicados à mídia eletrônica. 
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A dinâmica dos painéis fica a cargo dos moderadores.

São esperados congressistas de vários países. 
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De acordo com um dos organizadores da 
premiação, o vice diretor de marketing da 
SET, Claudio Younis, “os trabalhos foram in-
dicados e votados de acordo com critérios 
claramente determinados. Entre eles, estar 
estabelecido no Brasil diretamente ou por 
meio de representante ou distribuidor ofi-
cialmente reconhecido”. 

As categorias do prêmio foram apresentadas 
pelo Comitê Organizador e referendadas pelo 
Conselho de Presidentes da SET. As catego-
rias são: Tecnologia com os melhores lança-
mentos no biênio 2009-2010 - Transmissão 
e/ou Recepção; Produção e Pós-produção; 
Jornalismo; Melhor lançamento em inovação 
tecnológica; e Melhor projeto em novas mí-
dias -; SET 2009 - Melhor apresentação do 
Congresso SET 2009 -; Revista SET -  Melhor 
artigo publicado na “Revista da SET” (edições 
de 2009 e 2010 até Junho) 

Para escolha dos trabalhos, um júri especia-
lizado, formado pelo corpo diretivo da SET, 
fez indicações de candidatos ao prêmio em 
cada uma das categorias. A listagem com 
os concorrentes ao prêmio foi publicada e 
divulgada aos associados SET, que puderam 
votar pela Internet. Após o encerramento 
da votação, os votos foram tabulados pelo 
comitê organizador e os vencedores serão 
conhecidos na premiação. Cada ganhador 
receberá o troféu das mãos de uma perso-
nalidade convidada pela SET.

Com o objetivo de escolher as melhores 
ideias nas categorias pesquisa, produto e 
inovação, a SET promove também seu pri-

meiro Concurso de Inovação e Empreende-
dorismo sob o tema: “Uso da Interatividade 
em propostas inovadoras com uso do pa-
drão brasileiro Ginga”. Serão premiados os 
projetos acadêmicos e jovens talentos de 
pequenas empresas que desenvolveram as 
soluções mais inovadoras ligadas à TV digi-
ral. Segundo David Britto, um dos organiza-
dores do concurso, “a iniciativa é de extrema 
importância para impulsionar novos projetos 
no setor. Como os projetos mais inovadores 
vêm da universidade, o prêmio estimula a 
pesquisa e os estudos na área”.

Para escolher os melhores trabalhos, a comissão 
julgadora deve considerar três fatores principais: 
a aplicabilidade do projeto ao setor de radiodi-
fusão e o potencial de aceitação do mercado; a 
utilização de conceitos inovadores, com foco em 
interatividade, mobilidade, portabilidade; e o uso 
inovador de recursos do padrão Ginga. Os inscri-
tos selecionados farão durante o congresso uma 
apresentação de seus trabalhos e em seguida, a 
comissão julgadora elegerá os três melhores pro-
jetos para receber o prêmio da banca de jurados 
e do moderador do painel. A comissão julgadora é 
formada por profissionais e especialistas ligados 
à inovação dentro dos diversos setores da SET, 
dirigentes da organização e especialistas da área 
audiovisual. 

Mais espaço para a tecnologia
Assim como o Congresso, a feira Broadcaste & 
Cable já se consagrou no setor e é um suces-
so nacional e internacional. A 19º edição será a 
maior de todos os anos e ocupará totalmente 
o espaço reservado à exposição. Serão 12 mil 
metros quadrados destinados a pura tecnologia 

apresentada pelos seus 161 expositores, sendo 
19 empresas de outros países, entre eles Canadá, 
EUA, Alemanha, Itália, França, Portugal, Espanha, 
Suécia e México. Devido ao crescente número de 
expositores da Coréia, para esta edição os pro-
fissionais deste país possuem uma área de 40 
metros quadrados exclusiva para seus projetos. 

Responsável pela organização da feira, José Car-
los Mascarenhas, diretor da Certame, garante 
que os visitantes poderão conhecer muitos lan-
çamentos de equipamentos e soluções. “É im-
portante ressaltar que as empresas expositoras 
esperam e contam com o Congresso da SET para 
lançar seus produtos no mercado. E no que se 
refere a TV digital a feira traz muitas novidades, 
pois há um grande caminho a ser percorrido até 
que o sistema esteja 100% consolidado no País”.

Outros assuntos também foram pautados para o 
Congresso e a feira. A Broadcast & Cable apre-
sentará novidades ligadas à tecnologia 3D, que 
vem sendo estudada e é objeto de volumosos 
investimentos por parte de fabricantes de televi-
sores, emissoras e indústria cinematográfica. As 
novas tecnologias desenvolvidas para a Copa do 
Mundo também estarão presentes na feira. “A 
Copa é uma oportunidade em que grande parte 
da população mundial está acompanhando as 
partidas pela televisão e com isso aumenta a 
discussão em torno da captação e transmissão 
dos jogos. Logo, as empresas são incentivadas 
a desenvolver novas tecnologias e soluções para 
acompanhar este momento e ampliar a sua 
base de vendas”, explica Mascarenhas

A crise econômica mundial do ano passado não 
afetou o desenvolvimento tecnológico, prova 
disto é o aumento da feira Broadcaste & Cable. 
Para o organizador da feira, “a crise enfrentada 
pela Europa e EUA pode ter gerado um impacto 
positivo no tocante ao mercado nacional, visto 
que muitas empresas voltaram suas atenções 
para o mercado sul-americano. As expectativas 
crescem a cada ano, dado os nossos constantes 
investimentos e dedicação em aperfeiçoá-la a 
cada ano. Esperamos criar um ambiente propí-
cio para a troca de experiências e informações, 
networking e prospecção de novos negócios”. 
Para este ano a estimativa é que cerca de 10 
mil pessoas visitem os estandes da feira. São 
esperados profissionais, empresários e execu-
tivos do mercado de produção e distribuição de 
conteúdo eletrônico de multimídia, incluindo TV 
aberta e por assinatura, rádio, internet, indústria, 
produção e telecomunicações.

Gilmara Gelinski é editora para esta edição da Re-
vista SET - email: gelinska@gmail.com

Participam da feira expositores nacional e internacional do setor de radiodifusão.
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Por Alberto Paduan

TECNOLOGIA ENVOLVIDA NA COPA DO 
MUNDO DE FUTEBOL DA ÁFRICA DO SUL

TECNOLOGIA NA COPA

Eis um dos eventos mais aguarda-
dos pelo mundo esportivo. E nem 
precisa ser amante do futebol para 

se postar ali, em frente da TV, mesmo 
que seja por poucos minutos, tempo su-
ficiente para gerar assuntos e mais as-
suntos. Apesar de ser um evento que se 
repete a cada quatro anos, cada um de-
les é aguardado como se não ocorresse 
há décadas. Envolve festejos, comemo-
rações, muito comércio, disputas, muita 
torcida e... muita tecnologia.

Para nós, profissionais de radiodifusão, 
quando falamos em tecnologia viajamos 
direto para câmeras, sistemas de trans-
missão via satélite, 3D, som surround, etc. 
Nem damos bola para, por exemplo... a 
bola! Sim, ela, o motivo principal do even-
to, a vedete da festa, afinal, é dela que ve-
mos, durante um mês, vários marmanjos 
correndo atrás.

Você sabia que a bola é projetada como 
se fosse um pequeno avião, envolven-
do estudos de aerodinâmica e balísti-
ca com direito inclusive a ensaios em 
túnel de vento? Pois é, ela é inclusive 
batizada. A de 2010 se chama Jabula-
ni, e ninguém ousa chamá-la de bola 
simplesmente... é Jabulani. O termo, 
proveniente de um dos 11 idiomas ofi-
ciais sul africanos, o isuZulu, significa 
“celebrar”. À ela é reservado até uma 
data especial para apresentação em 
cada Copa do Mundo.

Mas, numa revista de radiodifusão e 
aqui estou eu gastando tempo falando 
de bola de futebol.  Veja que motivo 
para isso tem!

RFID 
Radio Frequency IDentification
Acontece que, nessa Copa do Mundo de 
2010, estava previsto a utilização de um chip 
implantado na bola com a intenção de auxi-
liar o juiz numa decisão importante, como por 
exemplo, decidir se foi gol ou não foi. A idéia 
é fazer isso através da tecnologia denomina-
da RFID (Radio Frequency IDentification), ou 
Identificação por Rádio Freqüência.

O RFID é um sistema de identificação 
automática cujo início de utilização data 

da Segunda Guerra Mundial quando era 
empregado na identificação de aeronaves 
com a finalidade de saber se eram amigas 
ou inimigas antes que elas pudessem de-
ferir seus ataques mortais.

O propósito do sistema é permitir a trans-
missão de dados através de um serviço 
portátil, de modo a serem lidos por um 
leitor de RF e processados conforme 
a necessidade da aplicação. Os dados 
transmitidos podem fornecer informações 
de identificação, localização, ou informa-
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FIGURA 1 - JABULANI
Fonte: Site da Adidas em http://www.adidas.com/campaigns/
football/content/products.aspx?collection=OMB
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ções específicas sobre um determinado 
produto, tais como medidas, preços, co-
res, datas de fabricação, validade e ou-
tros. Tem sido aplicado em operações de 
rastreamento e acesso desde 1980 gra-
ças à sua habilidade de identificar obje-
tos em movimento.

Numa aplicação típica do sistema, os 
objetos são equipados com um compo-
nente muito pequeno chamado de trans-
ponder, tag ou etiqueta que contém um 
chip para memorizar um código eletrôni-
co único do produto.

O “interrogador” ou leitor, um pacote com-
posto por uma antena, um transceptor e 
um decodificador, emite um sinal ativando 
o tag RFID de forma que nele possam ser 
lidos e escritos os dados. Quando o tag 
passa por uma zona eletromagnética, ele 
deteta o sinal ativador de leitura, o leitor 
decodifica os dados codificados no circui-
to integrado do tag e esses dados são en-
caminhados para um computador a fim de 
serem processados.

Os sistemas RFID são classificados se-
gundo duas características principais:

•	 quanto	à	frequência	de	operação:
•	 sistemas	de	 	 baixa	 freqüência,	 na	

faixa de 30 a 500 kHz, utilizados 
•	 para	leituras	a	curtas	distâncias;
•	 sistemas	 de	 alta	 freqüência,	 ope-

rando em duas faixas: de 850 a 950
•	 MHz	e	de	2,4	a	2,5	GHz,	utilizados	

para leituras a longas distâncias e 
•	 com	altas	velocidades.

•	 quanto	ao	tipo	de	transponder	utilizado:
•	 transponders	passivos:	não	possuem	

fontes de alimentação próprias.
•	 A	alimentação	desse	tipo	de	trans-

ponder é obtida pela transforma-
ção

•	 de	parte	do	sinal	de	RF	recebido;
•	 transponders	 semi	 passivos:	 pos-

suem baterias, mas elas são ativa-
das

•	 através	do	sinal	de	RF	recebido;
•	 transponders	 ativos:	 possuem	 ba-

terias que alimentam normalmente 
o circuito. Esse tipo de transpon-
der emite continuamente o sinal e 
é identificado a distâncias muito 
maiores que os outros.

A tabela-1, a seguir, mostra a relação 
existente entre faixa de freqüência e o al-
cance dos diversos tipos de transponder.

A gama de aplicação dos sistemas de 
RFID é muito ampla, abrangendo: con-
trole de produtos em geral; rastreamen-
to de veículos; rastreamento de dinheiro 
(cédulas) para coibir as falsificações e 
identificações nos casos de furto e ou-
tras ações; rastreamento de pacientes 
em hospitais, mostrando hora e data 
de chegada e saída além de algumas 
informações sobre medicamentos ad-
ministrados e situações de tempera-
tura, pressão e outros; rastreamento 
pessoal tal como monitoração de crian-
ças e idosos; sistemas de pagamento 
que poderão futuramente ser feitos até 
pelo celular; controle de localização e 
vacinação de gado; várias outras apli-
cações. A maioria dessas aplicações já 
está em uso e outras inúmeras serão 
brevemente adotadas. 

A tecnologia RFID no futebol já foi experi-
mentada em 2005 no Mundial Sub 17 no 
Peru e em 2007 durante o Mundial de Clu-
bes no Japão. A técnica utilizada foi a da 
triangulação dos sinais emitidos por bases 
transmissoras - nesses dois casos foram 
utilizadas 4 bases - e recebidos por várias 
antenas instaladas na periferia do grama-
do, processados e transmitidos ao juiz em 
menos de 1 segundo, indicando a ele a 
posição exata da bola no campo.

As informações iniciais eram que esse re-
curso deveria ser usado na Copa do Mundo 
de 2010, mas não foi. As mais recentes, 
porém, já dizem que isso deverá acontecer 
em 2014 no Brasil, mas se depender dos 
entusiastas do velho esporte bretão isso 
nunca acontecerá, pois a dúvida é um dos 
principais ingredientes dos programas es-
portivos e das acaloradas discussões de 
amigos sobre as partidas.

International Broadcast 
Center (IBC)
Enquanto as atenções de todo o mundo 
estarão voltadas para aquele quadrilá-
tero verde onde os marmanjos correm 
atrás da Jabulani, os profissionais da 
radiodifusão se interessam mais por 
uma outra área, chamada IBC (Inter-
national Broadcast Center), o epicen-
tro tecnológico de eventos relevantes 
como os Jogos Olímpicos, Jogos Pa-
namericanos e, nesse ano, a Copa do 
Mundo de Futebol. 

Ali ficam os estúdios, salas de entrevistas, 
sala de controle contendo equipamentos 
de última geração tecnológica e os expe-
rientes profissionais, que serão os respon-

Tabela 1 – Relação faixa de frequência e alcance dos transponders

FREQUÊNCIA   tag RFID ALCANCE DE LEITURA

125 kHz - 134.3 KHz (LF) Passivas de baixa frequência 30 centimetros

13.56 MHz (HF) Passivas de alta frequência 1,5 metro

860 MHz - 960 MHz (UHF) Passivas de ultra-alta frequência 12  a 16 metros

2.45 GHz (SHF) Ativas de super alta frequência mais de 100 metros

RLTS (LF e SHF) Real Time Location Systems 23.500 metros quadrados

    (Sistemas de Localização em Tempo Real)                             

Alberto Paduan

FIGURA 2 – Transponder ou Tag
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sáveis por mostrar durante 24 horas por 
dia para quem não pôde ou não quis ir à 
África do Sul tudo o que acontece durante 
cada 90 minutos de disputa pela Jabulani.

Em Johanesburgo, o IBC foi montado bem 
próximo ao Soccer City, estádio de abertu-
ra e encerramento da competição, numa 
área de 30 mil metros quadrados, onde 13 
mil profissionais credenciados, trabalhan-
do para 179 empresas provenientes de 70 
países, serão responsáveis por cerca de 
75.000 horas de transmissão relativas ao 
futebol durante o evento. Esses números 
levaram o presidente da FIFA, Joseph Blat-
ter, a fazer uma observação curiosa, di-
zendo que o Centro de Transmissões (IBC) 
da Copa da Argentina, em 1978, provavel-
mente coubesse num ginásio.
 A estimativa é que entre 25 e 30 bilhões 
de pessoas ao redor do mundo mantive-
ram suas atenções para a África do Sul 
durante as partidas

Para atingir essa meta, o comitê organi-
zador local precisou, antes de tudo, abrir 
o caixa. A estimativa é que, apenas com 
TI e Telecomunicações o governo africano 
tenha investido 1,5 bi de rands (cerca de 
R$350 milhões).

TRANSMISSÃO EM 3D
E a tão falada, comentada, anunciada e 
esperada transmissão da Copa da África 
do Sul em 3D? Quem viu alguma coisa? Eu 
não vi quase nada! Não se comenta, até o 
presente momento, nada com relação ao 
resultado das vendas de receptores 3D. 
Parecia que difícil seria ver os jogos em 
2D, pois em 3D estava praticamente ga-
rantido. Teve sim alguma coisa, mas muito 
pouco perto daquilo que estava sendo pro-
metido. Nem temos muito que falar sobre 
essa tecnologia no evento. 

A tecnologia 3D teve uma boa divulgação 
prévia, mas realmente foi pouco apresen-
tada durante os jogos. Por um lado, não 
existe ainda no Brasil e nem na grande 
maioria dos países, a transmissão nessa 
modalidade. Por outro lado, o preço dos 
receptores está altamente proibitivo.

Outros	motivos	confessados	por	mui-
ta gente são:
•	 ninguém	 está	 a	 fim	 de	 assistir	 jogo	

de futebol de óculos, principalmente 

quem já precisa usá-los normalmen-
te para enxergar, tendo que colocar 
uns sobre os outros. Pode ser que, 
por pouco tempo, até seja suportá-
vel, mas com certeza vai ser uma 
situação extremamente desconfortá-
vel para que o torcedor se submeta 
durante 90 minutos;

•	 o	 brasileiro	 gosta	 de	 assistir	 futebol	
em grupo. Assim, os óculos 3D pre-
cisam ser compartilhados durante as 
partidas, pois ninguém tem em casa 
uma coleção de óculos disponível. 
Além disso, chega a ser anti-higiênico 
esse troca-troca de óculos.

Além desses motivos, acrescentem-
se outros, de suma importância, que 
são os problemas fisiológicos, os quais 
comprovadamente existem. Quando se 
permanece por um período mais alon-
gado assistindo TV em 3D, os telespec-
tadores podem sentir dores de cabeça, 
náuseas, falta de estabilidade postural 
e pressão, secura ou sinais de fadiga 
no globo ocular. Curioso foi ler isto no 
manual de um fabricante. Além desses 
sintomas, alguns outros são citados, 
junto com recomendações para prevenir 
danos pessoais. Devido a esses sinto-
mas, o fabricante recomenda, por exem-
plo, que não se assista TV 3D próximo 
a escadas abertas, sacadas e objetos 

onde se possa tropeçar ou bater, ou que 
possam quebrar ou cair. O documento 
diz que algumas pessoas podem “sofrer 
um ataque epilético ou infarto quando 
expostas a determinadas imagens de 
televisão 3D” e até recomenda que pes-
soas sujeitas a esses tipos de problemas 
consultem o seu médico antes de usar a 
função 3D da TV. Nesse mesmo manu-
al, é recomendado ainda, que “mulheres 
grávidas, idosos, epiléticos e pessoas 
com problemas físicos graves devam 
evitar o uso, bem como aqueles que se 
encontram embriagados”, o que signifi-
ca dizer que uma cervejinha e TV 3D não 
combinam, embora a cervejinha combi-
ne bem com uma partida de futebol. 

DELAY DE ÁUDIO
Uma coisa me incomodou bastante duran-
te os jogos: meus vizinhos que assistiam 
em recepções analógicas estavam torcen-
do cerca de 5 segundos na minha frente, 
tempo marcado por mim mesmo. 

O meu desespero era grande quando ou-
via a torcida na iminência do gol e no pró-
prio ato, e eu na ignorância total. Quando 
chegava a minha vez de ver o gol, eu não 
tinha nem coragem de gritar e vibrar, pois 
já era coisa do passado! Mas esse é o pre-
ço a se pagar por querer acompanhar em 
dia o progresso tecnológico.

Figura 3 – Tipos de óculos utilizados para assistir a TV 3D
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Esses delays ocorrem devido a alguns 
fatores aos quais estão sujeitos os 
sistemas de transmissão, sejam eles 
TV, Rádio, Telefone celular ou Internet. 
E quanto mais sofisticado for o sinal, 
maior será o delay.

Um desses fatores é a subida do sinal para 
o satélite (up link) e a sua descida até os 
receptores (down link). Nesses percursos, 
o up link e o down link provocam no sinal 
um atraso de cerca de 240 milisegundos. 
Podemos dizer que é um atraso ínfimo, 
quase desprezível, que nem incomoda se 
esse sinal for injetado direto na TV, mesmo 
considerando que o atraso total desse sis-
tema chega a aproximadamente 1 segun-
do, pois aos 240 mseg devem ser soma-
dos os cerca de 500 mseg inseridos pelo 
circuito em terra, antes de subir para o sa-
télite. Mas, quando se trata de um sistema 
de TV por assinatura via satélite, o atraso 
que o telespectador realmente percebe é 
a soma desses 240 mseg com outro pro-
vocado pelo processamento, ou seja, pela 
modulação do sinal em DVB-S  MPEG-2 ou 
MPEG-4 e a codificação, antes da subida, 
e a demodulação e decodificação realiza-
das no receptor. Nesse caso, dependendo 
dos tipos e modelos dos equipamentos e 
do caminho do sinal definido pela opera-
dora do sistema, o delay pode chegar a 
15 ou 16 longos segundos. Esse atraso 
ainda varia conforme a operadora, pois 
o processamento utilizado por elas não é 
necessariamente o mesmo. A verdade é 
que a faixa de atraso fica entre 12 e 16 
segundos.

A tabela-2 ilustra esses atrasos. Note que 
todos os dados são aproximados, pois eles 
podem variar de emissora para emissora, 
de cidade para cidade e até mesmo, den-
tro de uma mesma cidade, de local para 
local. 

Note também que quando falamos em 
delay, ou atraso, isso só pode ocorrer em 
relação a alguma coisa. Nesse caso, a 
referência é o evento ao vivo. A TV aber-
ta analógica (VHF ou UHF) e o Rádio AM 
analógico são os casos mais próximos da 
realidade, pois seu sinal não precisa ser 
codificado ou comprimido.

O que pode nos servir de consolo é que 
na Copa do Brasil, com certeza, estaremos 

torcendo em uníssono e ao mesmo tempo, 
todos em digital e, quem sabe, em 3D.

Por falar em assistirmos todos em digital, 
a Copa da África do Sul não pôde ser vis-
ta nesse padrão em Maceió, Macapá, Rio 
Branco, Boa Vista e Porto Velho. Essas cin-
co capitais brasileiras foram penalizadas 
com um atraso ocorrido no cronograma 
e então tiveram que torcer em analógico 
mesmo. Mas, com certeza, em 2012 os 
Jogos Olímpicos de Londres poderão ser 
vistos também nessas capitais em digital.

CONCLUSÃO
Apesar dos delays e das vuvuzelas, foi 
muito gratificante ver os jogos em HDTV 
digital. As imagens muito boas, as toma-
das perfeitas e os lances para replay fo-
ram muito bem escolhidos. As cenas feitas 
sem exagero com a “câmera aérea” aju-
daram bastante na composição das trans-

missões com as outras não sei quantas 
dezenas de câmeras de última geração, 
um belo e bem montado mix de tecnologia 
analógica e digital.

Não podemos deixar de elogiar o excelen-
te trabalho realizado pelos profissionais 
de áudio, tanto de rádio como de TV, que 
dessa vez travaram duras lutas contra as 
famigeradas vuvuzelas que insistiam em 
fazer com que o mundo não ouvisse o som 
e muito menos definisse o idioma das tor-
cidas.
Mas talvez até por causa delas, a Copa do 
Mundo de Futebol de 2010 da África do 
Sul foi um belo espetáculo esportivo e tec-
nológico que ficará marcado para sempre 
na história.
 

Alberto Paduan é supervisor de projetos da TV Cul-
tura-SP e diretor da Adeseda-Consultoria, Projetos 
e Instalações - email: adeseda@uol.com.br

SISTEMA DE RECEPÇÃO ATRASO

 RÁDIO AM ANALÓGICO aprox. 1/2 seg

RADIO AM DIGITAL (sist. americano) aprox. 7 seg

RADIO AM DIGITAL (sist. europeu) aprox. 2 seg

   

RÁDIO FM ANALÓGICO aprox. 1/2 seg

RÁDIO FM DIGITAL ainda indefinido

   

TV ANALÓGICA (ABERTA) aprox. 1/2 seg

TV ANALÓGICA (CABO) aprox. 3 seg

   

TV DIGITAL (ABERTA) aprox. 5 seg

TV DIGITAL (CABO) aprox. 7 seg

   

TV ANALÓGICA VIA SATÉLITE (recepção direta) aprox. 1,5 seg

TV DIGITAL VIA SATÉLITE (recepção direta) aprox. 3 seg

TV VIA SATÉLITE (por assinatura) entre 12 e 16 seg

       Tabela 2 – Delay entre os sistemas de transmissão

!

Alberto Paduan
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Autor: Steve Russell, da Lynx Technik Inc
Tradução e Adaptação: Enio Sergio Jacomino

UTILIzAÇÃO DE FIBRA óTICA 
NAS INSTALAÇõES DE TV

Uma cartilha sobre 
Fibra ótica – Parte 1
A maioria de nós da indústria de radiodifu-
são está familiarizada com os sistemas de 
transmissão de fibra óptica e as soluções 
amplamente utilizadas para aplicações de 
radiodifusão. São tipicamente aplicações 
externas para conduzir sinais de vídeo en-
tre locais distantes, ou transportar sinais 
de câmeras distantes para unidades de 
móveis de transmissão.

A distribuição de sinal dentro de uma ins-
talação é feita tipicamente em cabo coa-
xial de cobre, que tem sido utilizado de 
uma forma ou de outra, desde o início da 
televisão. No entanto, com a transição para 
vídeo HDTV a largura de banda aumentou 
quase sete vezes, de 270 Mbit para 1.5 
Gbit. Com a nova migração para 1080p, a 
largura de banda de vídeo aumentou ainda 
mais, foi a 3 Gbit. À medida que se aumen-
ta a largura de banda, o alcance do cabo 
de cobre reduz e o nosso mundo interligado 
em cobre está encolhendo rapidamente. Os 
comprimentos dos cabos foram reduzidos 
de 350 metros em 270 Mbit a 140 metros 
em 1.5 Gbit, e agora ele baixou para cerca 
de 70 metros em 3 Gbit. Se você conside-
rar algum overhead no comprimento para 
roteamento dos cabos e painéis de patch 
de emergência, então 70 metros de com-
primento máximo dos cabos já traz sérios 
problemas para o projeto da instalação e 
expansão futura. 

Para resolver este problema, a tecnologia de 
fibra já está sendo usada para distribuição de 
sinal interno. É pouco provável que a fibra irá 
substituir completamente a distribuição do 
sinal em cobre, no entanto, ela resolve as 

restrições para distâncias superiores a dos 
limites do nosso interligado mundo de cobre.

A tecnologia da fibra
Como a fibra está migrando das poucas apli-
cações dedicadas externas para uso em mais 
de uma função nas instalações internas, preci-
samos entender os conceitos básicos da tec-
nologia de fibra. Este documento não entra em 
grandes detalhes técnicos - ele oferece expli-
cações relativamente simplistas para difundir a 
tecnologia e corrigir alguns equívocos comuns. 

A maioria de nós sabe o princípio básico por 
trás da tecnologia da fibra. Pulsos de luz são 
transmitidos através de um cabo óptico VS, 
sinais elétricos enviados através de cabo de 
cobre. Ainda é necessária a conversão para/
de sinais elétricos em cada extremidade, que 
envolve o uso de conversores de fibra, isto é, 
um transmissor e um receptor óptico. Se você 
conectar um transmissor e um receptor com 
cabo de fibras, então, temos na sua forma 
mais rudimentar, um sistema de transmissão 
de fibra óptica ponto a ponto. 

No entanto, existem alguns outros fatores que 
precisam ser considerados:
•	 A	largura	de	banda	do	sinal;
•	 A	distância	total	a	ser	coberta;
•	 Tipos	de	cabo	de	fibra	e	conectores	sen-

do usados;
•	 Cuidados	com	cabos	de	fibra	e	seu	rotea-

mento.

A largura de banda

Os cabos de fibra podem transportar da-
dos numa banda incrível, mas em termos 
de aplicações de vídeo, os conversores de 
fibra escolhidos devem suportar a largura 

de banda máxima de vídeo em uso atual-
mente e no futuro próximo. Existem muitas 
soluções disponíveis no mercado para 270 
Mbit e 1.5 Gbit e soluções emergentes para 
3 Gbit. A aposta mais segura é a "prova de 
futuro" e instalar 3 Gbit, mesmo se você 
estiver usando, hoje, sinais de vídeo em 
apenas 270 Mbit ou 1.5 Gbit. Outra con-
sideração importante é a utilização de con-
versores com reclocking. Esta é uma boa 
prática, pois reduz o potencial de erro e 
garante um nível de qualidade consistente 
através do link de fibra. 

Distâncias
A distância máxima é uma função do trans-
missor óptico e é uma combinação do 
comprimento de onda do laser, potência do 
laser e, o mais importante, o tipo de cabo 
utilizado. Outros fatores que contribuem 
são a sensibilidade do receptor ótico e o 
número de conexões e emendas no cabo. 
A maioria dos fabricantes associa uma dis-
tância máxima em quilômetros a um trans-
missor óptico (10 km, 40 km, 80 km). Es-
ses valores são muito aproximados já que  
as variações no link de fibra em si podem 
influenciar muito as distâncias alcançá-
veis. Os números em km são normalmente 
uma estimativa muito baixa e, na maioria 
dos casos, essas distâncias podem ser fa-
cilmente alcançadas e muitas vezes ultra-
passadas com a utilização de bons cabos, 
com um mínimo de conexões e emendas 
(a necessidade de se associar um valor em 
km para um dispositivo é principalmente 
por causa da comercialização, para que 
seja dada uma indicação da potência do 
transmissor óptico - km é muito mais fácil 
de compreender do que "-5 dBm @ 1310", 
que é uma expressão exata da potência). 
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À primeira vista, 10 km parece ser uma "pa-
nacéia" para qualquer aplicação dentro de 
uma instalação com um overhead mais que 
suficiente. No entanto, alguns cuidados pre-
cisam ser tomados, como o tipo de fibra e o 
número de conexões e emendas que podem 
afetar significativamente a distância máxima 
possível. Com cabo de baixa qualidade e várias 
conexões e emendas em sequência, o alcance 
pode, potencialmente, ter uma queda de mui-
tos quilômetros para centenas de metros.

É possível que tenhamos cabos de fibra já 
instalados, que podem ou não ter emendas, 
limitando as escolhas. É uma boa prática rea-
lizar alguns cálculos básicos para estabelecer 
um budget (uma previsão) do link óptico a 
partir do qual podemos determinar as distân-
cias que podem ser alcançadas, dado nosso 
mix de fatores fixos e variáveis. Isto será dis-
cutido em mais detalhes posteriormente.

Tipos de cabos
O marketing de telecomunicações vende 
para o público benefícios das comunicações 
em fibra como "centenas de sinais enviados 
simultaneamente em um sinal por um fio de 
fibra". Multiplexar muitos sinais nas fibras é 

comum, mas isto causou um pequeno equí-
voco e confusão para aqueles que não estão 
familiarizados com a terminologia usada para 
descrever os diferentes tipos de fibra.

Existem dois tipos básicos de fibra: "monomo-
do" e "multimodo". O equívoco é que mono-
modo implica em que irá acomodar um sinal e 
multimodo, muitos sinais. A conclusão lógica é 
de que cabo multimodo é melhor do que o cabo 
monomodo. De fato, o oposto é que é verda-
deiro. Monomodo e multimodo não têm nada a 
haver com o número de sinais que podem ser 
transportados por uma fibra. Modo significa 
"caminho da luz", e monomodo significa único 
caminho de luz, e multimodo significa muitos 
caminhos de luz. No “mundo elétrico” um cabo 

mais grosso significa menos resistência e, por-
tanto, menos perdas no cabo. O oposto é ver-
dadeiro para a fibra. O núcleo menor da fibra 
oferece mais largura de banda e maior distância.

Todas as fibras têm um núcleo de vidro. O nú-
cleo é cercado com revestimento ótico (também 
de vidro) que impede a luz de escapar usando o 
princípio da reflexão interna total (ou de refra-
ção). O restante do cabo é camadas com mistu-
ras de diferentes materiais para fornecer prote-
ção em relação ao ambiente e a danos físicos.

Cabo de fibras multimodo
O diâmetro do núcleo da fibra multimodo é 
incrivelmente pequeno (aproximadamente da 

Figura 1 
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cromática" tem um impacto sobre os enlaces 
monomodo e isso é devido à estreita faixa (ou 
espectro) de comprimentos de onda que o emis-
sor laser ocupa.

Diferentes comprimentos de onda viajam em 
velocidades diferentes através de uma fibra. Por 
razões de custo, os lasers usados em fibra para 
comunicações não emitem um único "ultra pre-
ciso" comprimento de onda de luz, além disso, 
eles têm uma banda (ou espectro) estreita de 
luz com comprimento de onda de pico e roll off 
muito próximos. Depois de trafegar pelo núcleo 
monomodo esta pequena mistura de compri-
mentos de onda atinge o receptor óptico em 
intervalos de tempo ligeiramente diferentes, o 
que provoca a dispersão cromática; obviamen-
te, este efeito se multiplica com a distância. Isto 
terá um efeito negativo sobre a recomposição do 
sinal em distâncias muito longas. Isto se torna 
muito melhor se o laser tiver uma banda muito 
estreita (ou espectro), e alguns lasers são me-
lhores que outros em termos de desempenho 
de banda (ou espectral).

Há dois comprimentos de onda utilizados pre-
dominantemente para fibras na indústria de ví-
deo; 1310 nm e 1550 nm. Geralmente os lasers 
usados na faixa de 1550 nm têm uma resposta 
espectral muito mais estreita do que a variedade 
1310 nm e é por isso que você tende a encon-
trar transmissores usando lasers de 1550 nm 
para enlaces de longas distâncias (por causa da 
dispersão cromática reduzida). Um transmissor 
de 1310 nm pode atingir distâncias de 10 km, 
e um transmissor de 1550 nm pode atingir dis-
tâncias de 40 km. No entanto, estes valores têm 
um custo, e transmissores de 1550 nm custam 
mais do que os de 1310 nm. As características 
de faixa estreita dos lasers 1550 nm também 
os tornam ideais para aplicações CWDM, que 
é um processo de multiplexação de uma série 
de sinais em uma única fibra. Este tópico será 
o assunto de outro artigo da LYNX Technik no 
futuro próximo.

Em geral, os efeitos da dispersão cromática têm 
um impacto muito menor do que os efeitos da 
dispersão intermodal. Para aplicações de curta 
distância com fibra monomodo (menos de 10, 
20 km) a dispersão cromática não é algo com 
que se deva preocupar excessivamente. Com 
os óbvios benefícios do monomodo você pode 
perguntar: Por que se preocupar com cabo 
multimodo? A principal razão é o custo. O cabo 
multimodo é muito menos dispendioso; e para 
aplicações em backbone de computadores, 
transmissores e receptores de baixo custo po-
dem ser utilizados (emissores LED). É também 
mais fácil fazer conexões e emendas e, geral-

Figura 2 

Figura 3

espessura de um fio de cabelo humano), mas 
relativamente grande para fibras, 50 ou 62,5 
micra. Este "tamanho grande" significa que a 
luz é dispersa em várias "modos" e os raios de 
luz, que se movem longitudinalmente, refletem 
por dentro do cabo. Se o ângulo de incidência é 
muito alto, então o raio de luz não será refletido 
(ou refratado) de volta para o núcleo, se perde 
no revestimento e ocorrem perdas de luz (ate-
nuação). Os muitos caminhos de luz resultam 
na dispersão intermodal que provoca um efeito 
de sobreposição degradando a recuperação dos 
sinais no receptor. O resultado é um sinal de sa-
ída de baixa qualidade. O efeito de dispersão se 
multiplica com a distância e é influenciado pela 
freqüência do sinal, por isso, o cabo multimodo 
só é adequado para distâncias mais curtas.

Existem dois tipos básicos de cabo multímodo. 
Um é o "step index" e o outro "graded index". 
O step index usa núcleo e revestimento com di-
ferentes índices de refração, assim a passagem 
na transição entre as duas é um “passo difícil". 
É adequada apenas para distâncias curtas e pe-
quenas larguras de banda (por exemplo, aplica-
ções de consumo, algumas aplicações médicas 
de curta distância e aplicações automotivas). A 
fibra multimodo step index deve ser evitada a 
todo custo, uma vez que não suporta o compri-
mento de onda do laser e a largura de banda 
necessários para o vídeo digital.

Fibra multimodo 
graded index usa 
variações na com-
posição do núcleo 
de vidro para com-
pensar percursos 
de comprimento 
diferente e reduzir 
os efeitos de dis-
persão intermodal. 
O valor do índice 
de refração do nú-
cleo de vidro varia 
"gradualmente" do 
centro para a borda 
externa até que seja 
igual ao índice de 
refração do reves-

timento. Isso tem o efeito de minorar o traje-
to da luz do exterior para o centro do núcleo 
conformando os feixes e, portanto, reduzindo as 
diferenças no comprimento dos trajetos. Além 
disso, praticamente elimina as perdas de luz no 
revestimento. O graded index suporta distân-
cias longas e larguras de banda muito maiores 
do que o cabo step index e é o tipo mais co-
mum de cabo multimodo usado.

No entanto, não é possível eliminar totalmente 
a dispersão intermodal e essa característica é 
diretamente influenciada pela freqüência e a 
distância. Um sinal de vídeo em 3 Gbit é de alta 
frequência, e os efeitos sobre essa alta frequ-
ência terão um impacto negativo nas distâncias 
que se pode alcançar com cabo multimodo.

Cabo de fibras monomodo
O cabo monomodo, normalmente, é uma com-
posição de step index utilizando um material 
para o núcleo e outro para o revestimento, mas 
o núcleo tem diâmetro tão pequeno que apenas 
um único raio de luz pode passar através do 
cabo. O diâmetro do núcleo é, normalmente, de 
8 ou 9 micra, (você não pode vê-lo sem um 
microscópio). Isto aumenta muito a largura de 
banda, mas esta é praticamente limitada a cer-
ca de 100 GHz. Como é um único caminho de 
luz, não existem efeitos negativos da dispersão 

intermodal e as 
distâncias supor-
tadas são muito 
maiores do que no 
cabo multimodo.

No entanto, uma 
característica cha-
mada "dispersão 
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mente considerada uma instalação mais "ami-
gável". No entanto, existem algumas variáveis 
imprevisíveis, que impactarão na distância por 
causa dos efeitos de dispersão intermodal nas 
maiores taxas de bits (3 Gbit) que iremos utilizar.

Conectores
Há poucos tipos de conectores de fibra para 
escolher, mas sua escolha é determinada pelo 
equipamento que você precisa para conectar. 
Para aplicações de radiodifusão  tende a ser 
limitada a conectores do tipo LC, SC ou ST. Co-
nectores LC e SC se encaixam adequadamente 
e fornecem uma conexão mecânica segura. Os 
conectores ST se assemelham ao conector BNC 
tipo baioneta. Todos estão disponíveis para cabo 
monomodo e multimodo. 

Os adaptadores estão disponíveis para converter 
entre conectores diferentes. Normalmente, são 
em formato de cordões e têm os dois conecto-
res necessários instalados num trecho de fibra 
curto. O importante é garantir que o adaptador 
utilizado é do tipo correto e do mesmo tipo de 
cabo que você está conectando. Mesmo que o 
cabo adaptador seja realmente curto, conectan-
do um adaptador feito com fibra multimodo em 

um cabo monomodo 
resultará em perdas 
significativas de si-
nal.

É uma má idéia 
tentar misturar ou 
combinar cabos de 
fibra. Ligar fibra 
monomodo em fi-
bra multimodo irá resultar em uma perda de 
20 dB na conexão, o que corresponde a 99% 
de perda de energia. Mesmo as conexões 
entre os cabos multimodo com tamanhos li-
geiramente diferentes de núcleo (cabo de 50 
micra ligado a um cabo de 62,5 micra) resul-
tará em 3 dB de perda de sinal, que corres-
ponde a metade da potência. Assim, conheça 
sua fibra - entenda o que você tem instalado 
e leia atentamente as especificações quando 
for comprar adaptadores. Nunca tente unir 
diferentes tipos de cabos de fibra.

Há duas maneiras diferentes de um conec-
tor de fibra fisicamente fazer a conexão: APC 
(Angled Phisical Contact ou Contato em Ân-
gulo Físico) ou UPC (Ultra Phisical Contact ou 

Contato Ultra Físico). Um desses métodos é 
sempre indicado no part number do conector, 
e a maioria dos conectores pode ser adquiri-
da dos dois tipos. A maioria das aplicações 
de radiodifusão irá utilizar UPC. A APC é uma 
conexão de baixa perda, mais cara e, normal-
mente, usada para enlaces externos de longa 
distância, fora dos prédios. As especificações 
do fabricante devem indicar o método de co-
nexão das fibras (UPC ou APC).

Steve Russell 
LYNX Technik Inc. 
Steve.russell@lynx-technik.com

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



Por Ronald Barbosa

Rádio

É O RÁDIO AM AINDA IMPORTANTE?
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Recente artigo americano pergunta Is the 
AM Still Relevant? É uma pergunta um 
tanto quanto intrigante, num momento 

que se discute a digitalização do rádio AM e do 
rádio FM. Muitos consideram que a maioria da 
juventude atual já não ouve rádio AM, que o nível 
de ruído nos grandes centros tem impedido que 
receptores de rádio AM tenham boa audiência. A 
interferência quem diria é um grave problema de 
nossos dias e isso não é privilégio do rádio AM.

Entretanto, é visível a queda de qualidade para o 
AM, de grande parte dos receptores atuais prin-
cipalmente aqueles que têm AM e FM.

Por diversas vezes alimentamos a idéia de 
que receptores móveis não serão capazes de 
acomodar sintonizadores AM e principalmen-
te suas antenas.

Portanto, um importante estudo deve ser enco-
mendado nesse sentido, sobre essa possibilidade. 

Com o FM não tem problema, se adapta mui-
to bem aos receptores móveis, está na faixa 
de VHF e tem largura de faixa suficiente para 
acomodar quatro ou mais transmissões digitais 
simultâneas.

Isso leva muitos radiodifusores a pensarem na 
possibilidade de ter uma FM a qualquer preço. A 
idéia não é ruim afinal, pois para o AM temos o 
terreno enorme, a potência nominal de alto valor 
e o custo de manutenção nem pensar.

De repente, para alguns, o rádio AM se tornou 
proscrito. Todos ignoram que quase duas mil 
estações no Brasil ainda usam transmissão AM, 
que milhões de ouvintes nos grandes centros, 
nos centros distantes e em locais não visíveis 
por outras mídias ainda tem o rádio AM como a 
sua principal via de acesso à civilização, à infor-
mação e ao entretenimento.

Isso sem contar que pedidos de aumento de 
potência para o rádio AM ainda fazem parte dos 
pedidos que ocorrem normalmente no Ministé-
rio das Comunicações e na Anatel.

Nos Estados Unidos cerca de 9 mil esta-
ções AM cobrem o país de leste a oeste e 
de norte a sul.
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A maior nação do mundo não cogita encerrar as 
transmissões AM em seu território.

Não é possível a países da América do Sul 
e da América Central incluindo o Caribe abrir 
mão de suas transmissões AM em função de 
um efêmero modismo que tomou conta por 
questão da mobilidade e portabilidade. Aliás, 
são duas questões que o rádio conhece de 
muito tempo.

As pessoas vão continuar superlotando ônibus, 
metrôs e trens. E no chacoalhar desses meios 
de transportes a única mídia acqqwostumada 
com esse tipo de aglomeração é rádio AM. Além 
disso, teremos que fazer uma grande discussão 
jurídica, política e empresarial.

Isso inclui ter que negociar com a nação FM. E 
ainda que todos passem a transmitir em FM e 
ainda que haja uma extensão para a faixa do 
FM, a fim de acomodar as estações remanes-
centes das transmissões AM, não será possível 
cessar as transmissões AM.

A indústria do AM resiste e ainda é uma in-
dústria forte.

Muitos até aceitam o padrão HD Radio desde 
que sua emissora AM tenha um canal corres-
pondente em FM. Já não se discute a impor-
tância do HD Radio frente a outras tecnologias. 

O Brasil faz um esforço muito grande para revi-
talizar o DRM tanto na Europa falando dos testes 
realizados aqui, quanto na CITEL ao apresentar 
a proposta já apresentada na UIT.

Ao mesmo tempo inicia-se uma discussão so-
bre o uso dos canais 5 e 6 para o rádio, com a 
extensão natural da faixa FM.

São todas boas soluções técnicas e que podem 
vingar um dia. Em compensação o RDS já criou 
um novo tipo de ouvinte, aquele que não conhe-
ce mais a frequência da emissora, pois procura 
a emissora, pelo nome.

De toda a forma estamos tentando convencer 
o mundo sobre a importância do padrão DRM 
para as transmissões AM e FM, incluindo 
Onda Curta ao mesmo tempo queremos pas-
sar as nossas emissoras AM para FM antes 

que o mundo faça isso. Já ressuscitamos a 
Telebrás, nada mais é impossível.

Durante o Congresso SET 2010 vamos continu-
ar discutindo o tema, haja vista a importância 
para a radiodifusão brasileira, contudo, novas 
tecnologias para o rádio, principalmente para o 
áudio do rádio, também deverão ter sua impor-
tância nessa discussão.

Os diferentes tipos de conexões possíveis, utili-
zando IP poderão dar nova direção para aplica-
ções, gerenciamento e controle de programação 
para as emissoras de rádio.

Temos convicção que as emissoras de rádio 
continuarão a ter sua importância sempre re-
levada na vida do cidadão brasileiro. Estamos 
buscando sempre a tecnologia de vanguarda 
que possa manter o rádio no patamar de melhor 
veículo de comunicação existente.

Precisamos levantar outros dados a respeito da 
radiodifusão sonora, como os dados de altera-
ção de características técnicas, a confiabilidade 
popular e a informação mais ágil para acesso 
da população.

Muitos estudiosos poderão repensar, a partir do 
artigo da revista americana, pontos importan-
tes para a radiodifusão sonora brasileira, que a 
aproxima de países extremamente desenvolvi-
dos e não a deixa afastar de outros países em 
desenvolvimento.

Queremos ter uma indústria que possa atender 
aos interesses dos radiodifusores e ao mesmo 
tempo proporcionar à população todas as van-
tagens que a moderna tecnologia oferece em 
outros meios de comunicação.

Que seus receptores tenham o “formato” atual. 
E que a radiodifusão continue a ser uma trans-
missão ponto-área e não seja confundida com 
uma transmissão ponto-multiponto.

E quando ouço alguém, num grande centro, 
a contar a sua vida e seus problemas através 
do rádio AM, concluo, ele ainda é a mídia, é 
o veículo. 
Ronald	 Siqueira	 Barbosa	 é	 diretor	 de	 rádio	 da	
SET e diretor de tecnologia da Associação Bra-
sileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) 
– email: ronald@set.com.br
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Por Fabrício Corrêa de Araújo Oliveira* 

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

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

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

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

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

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

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

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

especialista em regulação  – Anatel, fcaoliveira@

anatel.gov.br  

1  Setor de Radiocomunicações da União Internacional de Telecomunicações, organismo da ONU para as Telecomunicações.
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NOTíCIAS DA CBC – AGOSTO 2010
Por Fabrício Corrêa de Araújo Oliveira

cbc

Candidaturas do Brasil a 
postos-chaves na UIT
No próximo mês de outubro, a União In-
ternacional de Telecomunicações (UIT) 
realizará sua Conferência Plenipotenci-
ária, em Guadalajara, México. A Confe-
rência, que ocorre a cada quatro anos, 
é o principal evento político da UIT, no 
qual todos os estados membros se reú-
nem para decidir qual será a estrutura 
e o papel da organização no futuro. Du-
rante a Plenipotenciária, são definidas 
as políticas gerais da UIT, são estabele-
cidos os planos estratégico e financei-
ro para os próximos quatro anos, e são 
realizadas eleições para os principais 
postos da organização. 

Este ano, o Brasil emplacou duas can-
didaturas importantes. Por um lado, o 
país busca sua reeleição para o Con-
selho da UIT, um órgão colegiado, com-
posto por 46 países-membros, res-
ponsável pelas decisões nos âmbitos 
político e financeiro de curto prazo da 
União. Por outro, o Brasil está lançando 
a candidatura de Fábio Leite a Diretor 
do Bureau de Radiocomunicações (BR), 
o órgão que organiza e coordena os tra-
balhos do Setor de Radiocomunicações 
da UIT (UIT-R).

Apesar da aparência jovem, pode-se 
dizer que Fábio Leite já é um veterano 
na UIT, tendo trabalhado lá desde 1987. 
Já ocupou diversos cargos na organi-

zação, entre eles, o de Engenheiro de 
Radiocomunicações do Departamento 
de Serviços Espaciais, Conselheiro do 
Departamento de Comissões de Estudo, 
e Gerente do Projeto de Comunicações 
Móveis de Terceira Geração da UIT, co-
nhecido como IMT-2000. Atualmente, 
ele é o vice-diretor do BR.

No Brasil, Fábio Leite trabalhou na Em-
bratel, onde foi engenheiro-responsá-
vel pelo projeto BRASILSAT, primeiro 
sistema de satélites brasileiro, lançado 
em 1985.

Como Diretor do BR, Fábio Leite preten-
de encorajar a participação de países 
em desenvolvimento  nas atividades do 
Setor de Radiocomunicações, além de 
estimular a cooperação tecnológica e 
regulatória entre os países-membros. 
Sua candidatura também tem como 
objetivo melhorar o acesso dos países-
membros à base de conhecimentos da 
UIT, incluindo os procedimentos do Re-
gulamento de Rádio (o tratado interna-
cional que rege o uso do espectro e da 
órbita entre os países) e os softwares 
de planejamento e verificação técnica.

O Setor de Radiocomunicações da UIT é 
responsável pela administração do espec-
tro em âmbito internacional. Ele mantém 
e administra o Registro-Mestre Interna-
cional de Freqüências (Master Internatio-
nal Frequency Register – MIFR), onde são 

cadastradas todas as estações de radio-

comunicação, incluindo as estações de 

radiodifusão, sujeitas a coordenação in-

ternacional, nos termos do Regulamento 

de Rádio e dos Acordos Regionais. O BR 

também verifica a adequação técnica das 

estações aos planos internacionais de 

distribuição de frequências (por exemplo, 

o GE-06 que contém o Plano de radiodi-

fusão digital para Europa, África e parte 

da Ásia), de acordo com os regulamentos 

regionais ou mundiais que regem esses 

planos. O UIT-R é também responsável 

por estabelecer normas técnicas inter-

nacionais, conhecidas como Recomenda-

ções UIT-R, nas áreas de radiocomunica-

ção e radiodifusão, como, por exemplo, a 

BT.1306 que inclui as especificações do 

sistema brasileiro de TV digital.

Mais informações sobre a candidatura 

de Fábio Leite podem ser obtidas no 

site www.fabioleite.org 

Reunião da Comissão 
Interamericana de 
Telecomunicação (CITEL)
No período de 31 de agosto a 3 de se-

tembro, o Comitê Consultivo Permanen-

te II – Radiocomunicações, incluindo 

Radiodifusão – da CITEL irá se reunir 

em Fortaleza, Ceará. O Comitê conta 

com quatro grupos de trabalho, além 

de um grupo relator e um grupo ad hoc. 

Além do Grupo de Trabalho de Radiodi-
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fusão, também se reunirão os Grupos 

de Trabalho de Serviços Terrestres Fi-

xos e Móveis, de Sistemas Satelitais e 

de Preparação para a Conferência Mun-

dial de Radiocomunicações de 2012. 

No Grupo de Radiodifusão, o Brasil pre-

tende apresentar quatro contribuições: 

a primeira informa sobre a realização 

de testes de rádio digital com o sistema 

DRM (Digital Radio Mondiale) em São 

Paulo e Belo Horizonte. A segunda propõe 

a revisão do Guia de Implementação de 

TV Digital da CITEL, um documento que 

traz orientações e informações práticas 

sobre o processo de introdução de TV di-

gital nos países das Américas. As outras 

duas contribuições estabelecem posicio-

namentos do Brasil a respeito da faixa de 

700 MHz e do chamado “dividendo digi-

tal”, resultante da transição para a tecno-

logia digital de transmissão terrestre de 

televisão. Esse é um tema considerado 

cbc
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está de olho nesse espectro para oferta 
de outros serviços, como telefonia móvel 
e acesso banda larga. Quanto ao assunto, 
a posição do Brasil é focar na implan-
tação da TV digital e nos benefícios que 
ela pode trazer à população. Portanto, 
nenhuma mudança em vista. Pelo menos 
até 2016, quando termina o período de 
transição e se encerram as transmissões 
analógicas no Brasil.

Para mais informações sobre os temas 
relacionados à radiodifusão, entre em 
contato com o Grupo Relator de Radioco-
municações 6 (grr6@anatel.gov.br). Para 
informações a respeito de outros temas, 
entre contato com a Comissão Brasileira 
de Comunicações 2 (CBC2@anatel.gov.
br) ou com a Assessoria Internacional da 
Anatel (ain@anatel.gov.br).

Fabrício	é	líder	do	GRR	6	–	Radiodifusão	–	CBC2		
e Especialista em Regulação (Anatel) - email: 
fcaoliveira@anatel.gov.br,	(61)2312-1656
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RUíDOS NAS FAIxAS DE 
RADIODIFUSÃO DEMANDAM NOVAS 
ESTRATÉGIAS SETORIAIS
Por Flávio Archangelo
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O aumento real na renda do brasileiro 
e a expansão da classe média ob-
servada nos últimos anos motivaram 

o consumo de equipamentos eletrônicos e 
comunicações. Segundo o IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística), em  fe-
vereiro de 2010 o setor teve um incremen-
to na produção industrial de 15,66%, e as 
perspectivas continuam promissoras. (1)

Se por um lado isso aumenta a inserção da po-
pulação na mídia de entretenimento, interação, 
e informação, agravam-se problemas do lixo 
eletrônico - no qual o Brasil é líder per capita 
entre os emergentes -, há aumento na deman-
da energética - que será globalmente triplicada 
até 2030 - e, quase nunca citada, observa-se 
uma degradação do espectro eletromagnético, 
um recurso natural e bem público gerido pelo 
estado. (2) (3)

A certificação de equipamentos eletrônicos sem 
uma legislação nacional mais específica e  obri-
gatória sobre quesitos de EMC (Electromagnetic 
Compatibilities) contribui para o aumento geral 
no nível de ruído, inclusive nas faixas de radio-
difusão. Isso prejudica serviços licenciados de 
comunicação e denigre a qualidade do produto 
nacional, que enfrenta regulamentações téc-
nicas mais severas quando procura atender o 
mercado exterior.

Entre os casos mais comuns de fontes in-
terferentes estão alguns modelos de TVs 
de plasma, reatores eletrônicos, fontes 
para PC sem filtragem, fontes chaveadas, 
ou mesmo a má conservação das redes 

públicas de iluminação e distribuição de 
energia elétrica.

No entanto nada se compara a tecnologia PLC 
(Power Line Communications), também conhe-
cida como BPL (Broadband over Power Line) 
ou PLT (Power Line Telecommunications), cuja 
proposta comum é utilizar a fiação elétrica para 
ofertar banda larga, seja pelas redes públicas ou 
particulares caseiras.

O problema é que o serviço utiliza espectro 
para portar a informação e as fiações se tornam 
imensas fontes permanentes de RFI, em proxi-
midade dos receptores de TV ou rádio devido a 
grande capilaridade da rede de energia elétri-
ca. O PLC é, inquestionavelmente, a tecnologia 
digital mais poluidora do mundo em termos de 
interferências eletromagnéticas.

No Brasil, curiosamente, foi a ANATEL um dos 
vetores de promoção do PLC, aprovando em 
2009 a polêmica Resolução 527, desconside-
rando a maioria das manifestações populares na 
consulta pública e prejudicando imensamente a 
radiodifusão e os ouvintes de rádio do Brasil.

O PLC ocupa pro forma o espectro entre 1,705 
e 50 MHz, com poucos segmentos de exclusão 
representativos de alguns setores de rádio que 
fortemente questionaram no exterior um com-
partilhamento tão nocivo durante a fase de con-
cepção tecnológica do sistema. 

No entanto todas as faixas de radiodifusão em 
OC e OT foram sumariamente ignoradas no 
Brasil e pesadas interferências PLC poderão su-

perar os sinais de 100 estações licenciadas de 
20 estados brasileiros, emissoras passíveis de 
capitalização diante da digitalização DRM (Digital 
Radio Mondiale) com cobertura regional, nacio-
nal ou internacional. 

Entre os serviços que serão afetados estão des-
de estações públicas do sistema Radiobrás, que 
prestam importantes serviços de comunicação 
social na região amazônica, a estações privadas 
do Sistema Globo de Rádio, Rádio Bandeirantes, 
Rádio Gaúcha, entre muitas outras. (4)

O surgimento de novos PLAs (Power Line Adap-
ters) para circuitos indoor aptos a interferir até 
os 300 MHz indica uma situação ainda pior de 
invasão espectral, atingindo radiodifusão em FM 
e televisão analógica.

Testes realizados na Inglaterra de equipamentos 
da empresa Belkin registraram níveis de 14,45 
dB acima dos limites da norma EN 55022 em 
296,86 MHz, interferindo até mesmo no  DAB 
(Digital Audio Broadcasting) (5). Algumas grava-
ções em vídeo estão disponíveis no link:  http://
tinyurl.com/plc-vhf 

Em junho de 2010, a OFCOM, órgão regulador 
das telecomunicações do Reino Unido, rece-
beu um estudo independente da PA Consulting 
Group tratando de prognósticos de expansão do 
PLC. Entre suas constatações:

Os equipamentos PLT operam em rádio fre-
quências como emissores não intencionais e 
efetivamente transformaram as linhas de abas-
tecimento de energia em antenas. Atualmente 
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Situação 3: PLAs em cone-
xão e transferência de ví-
deo de alta definição(20 GB, 
15Mbps) em rede indoor. As 
interferências em 290 MHz 
foram detectadas mesmo 
com antena telescópica a 
100 metros da residência. 
Foram utilizados: receptor 
Yaesu VR-500, receptor DAB, 
Thurlby Thandar PSA1301T 
Spectrum Analyser. Para mais 
informações consultar estudo 
de Nigel Coleman (8)

Situação 1: Análise espectral do 
PLA da Belkin F5D4076, ligado 
mas não conectado na Ethernet, 
simulando ocasião ao qual o 
usuário inadvertidamente deixa 
ligado o equipamento na toma-
da, sem utilizá-lo efetivamente 
em rede. Mesmo neste contexto 
praticamente todo espectro é 
severamente  interferido até 
os 300 MHz. Identificado como 
ruído impulsivo o sinal foi de-
tectado até em 370 MHz.

Teste 2: Mesma situação do 
teste 1, porém agora com 
dois PLAs do mesmo modelo 
ligados em diferentes toma-
das da residência.
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já dispomos de evidências significativas de 
interferências em usuários de HF, incluindo ra-
diodifusão (...) Medidas efetuadas pela OFCOM 
mostraram um aumento significativo nos níveis 
de interferências em localizações distantes até 
300 metros da linha de transmissão ao qual o 
PLT estava em funcionamento. Considerando 
que a maioria dos receptores está inserida nesta 
distância, é evidente o potencial de dissemina-
ção interferente. (...) Por  princípio as emissões 
PLT podem interferir em sistemas de VHF por 
mecanismos semelhantes. 

O estudo considerou ainda a “probabilidade de 
interferências” em VHF. Ela foi estimada como 
“alta” para mais de 20% dos ouvintes, “média” 
entre 20% e 5%, “baixa” entre 5% e 1%, e 
“insignificante” para menos de 1%. Indubitavel-
mente trata-se de uma redução na audiência e 
na área de cobertura com o aumento proporcio-
nal no nível de ruído. (6)

A RSGB (Radio Society of Great Britain) estuda 
questionar legalmente a OFCOM, seguindo o his-
tórico nada bom das agências reguladoras com o 

poder judiciário. Nos EUA a Corte de Apelações de 
Washington obrigou a FCC a revisar sua legisla-
ção em 2008 diante da comprovação de adulte-
rações em seus documentos oficiais que visavam 
favorecer normativamente a tecnologia PLC, des-
considerando os estudos sobre interferências. (7)

Todo este cenário impõe um desafio aos ra-
diodifusores brasileiros: reconsiderar EMC 
como um tema relevante, que merece aten-
ção especial tanto em termos técnicos como 
jurídicos. É fundamental que os emissores, 
ouvintes e telespectadores disponham de es-
pectro adequado para exercer sua comunica-
ção. A redução no nível de ruídos é condição 
sine qua non para viabilizar e manter o servi-
ço de radiodifusão, digital ou analógico, com 
confiabilidade e segurança. 

O temor está no Brasil adotar imprudentemente 
tecnologias questionáveis como o PLC; o país 
perder o controle na fiscalização do comércio de 
PLAs nacionais ou importados, potencializando 
um mercado pirata farto de terminais extrema-

mente interferentes, formando redes tecnica-
mente inadequadas; e tanto a radiodifusão como 
a comunicação social serem fatalmente prejudi-
cadas em compartilhamentos espectrais inviá-
veis devido à incompatibilidade entre os serviços.

Notas finais
(1) TI Inside. Produção de equipamentos de informá-

tica cresce 15%: http://tinyurl.com/producao-up 
(2) Revista Galileu. A energia dos gadgets: http://

tinyurl.com/energia-gad 
(3) OESP. Brasil é o campeão do lixo eletrônico entre 

emergentes: http://tinyurl.com/lixo-elet 
(4) Portal Teleco. PLC, uma tecnologia poluidora: 

http://tinyurl.com/tutorial-plc 
(5) Coleman, Nigel. Belkin Gigabit Powerline HD 

Starter Kit - F5D4076uk. The first The First PLA 
to Pollute past 300 MHz: http://tinyurl.com/nigel-
plc-belkin 

(6) Ofcom. The Likelihood and Extent of Radio Fre-
quency Interference from In-Home PLT Devices: 
http://tinyurl.com/plt-report2 

(7) Summer, David. We win in the Court: http://
tinyurl.com/we-win-court 

(8) Coleman, Nigel. Belkin Gigabit Powerline HD Star-
ter Kit - F5D4076uk: http://tinyurl.com/nigel-plc

Flávio Archangelo é Doutor em Comunicação pela 
UMESP - email: flavio.archangelo@gmail.com
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TRANSMISSÃO: SOLUÇõES INOVADORAS 
Compressão de sinais BTS (Broadcast Transport 
Stream) para transmissão em links digitais

Por Tom Jones Moreira 
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O 
objetivo desse artigo é sugerir 

uma solução para enviar o fluxo 

BTS comprimido permitindo que 

os dados possam ser enviados de forma 

eficiente por qualquer meio de transmis-

são como link de microondas, satélites 

utilizando, entre outros, modulação DVB-

S/S2 e fibra óptica, usando taxa total me-

nor que a exigida pelo fluxo BTS, tornan-

do possível a transmissão, inclusive em 

conjunto com outros fluxos TS.

O MUX ISDB-T
B
 possui um importante pa-

pel dentro do sistema de TV digital, pois 

ele é o responsável por controlar não só 

todo o fluxo a ser transmitido pela emis-

sora, mas também por configurar os parâ-

metros de transmissão. O MUX recebe em 

sua entrada os vários fluxos (cada fluxo é 

também chamado de TS - Transport Stre-

am) que a emissora deseja transmitir, além 

dos parâmetros de configuração do trans-

missor e dados adicionais. Em sua saída o 

MUX entrega um único fluxo denominado 

BTS (Broadcast Transport Stream). O BTS 

é composto pelas informações de áudio 

e vídeo que a emissora deseja transmitir, 

além de dados utilizados para gerar o guia 

de programação, ajustar data e hora do 

receptor e permitir a interatividade.

Figura 1  Transmissor ISDB-TB

Figura 2 Formação do BTS

O BTS é um fluxo de dados que pos-

sui uma taxa fixa de 32,508 Mbps. É 

formado por pacotes de 204 bytes re-

sultantes da adição de 16 bytes a cada 

pacote do TS como pode ser visualizado 

na Figura 2.

Destes 16 bytes, 8 são de informações 

do sistema como, por exemplo, indica-

ção da camada hierárquica que o paco-

te deve ser transmitido. Os demais são 

bits de paridade opcionais para corre-

ção de erros.
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Na formação do BTS, deve ser acrescido 

ao fluxo um pacote especial que trans-

porta todas as configurações do trans-

missor: número de portadoras, tempo 

de guarda (IG) é específica para cada 

camada, o número de segmentos, taxa 

de código, modulação e profundida-

de do entrelaçador temporal. Portanto, 

este pacote, denominado de IIP (ISDB-

T Information Packet),transporta dados 

que são utilizados pelo transmissor para 

sua configuração e serão consequen-

temente transmitidos nas portadoras 

TMCC (Transmission and Multiplexing 

Configuration Control).

Uma solução que inúmeras emissoras 

têm adotado é a utilização de compres-

Figura 3. Encapsulamento do sinal 204 em 188bytes.
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sores BTS para levar o sinal ISDB-T
B
 até 

suas repetidoras com baixo custo.

O princípio do compressor BTS é capturar 

o sinal BTS com 204 bytes através de um 

módulo denominado BTS TX, fragmentá-

lo em transportes de 188 bytes, compri-

mindo os nulos, para transmissão em um 

PID único (ie:PID 1000). Ao receber esses 

transportes de 188 bytes, o módulo de-

nominado BTS RX irá recuperar o TS de 

204 bytes original.

A figura 2 a ilustra o encapsulamento do 

sinal 204 em 188bytes.

O encapsulamento do BTS em pacotes de 

188, permitirá, por exemplo, que modula-

dores DVB-S/S2 possam transmitir essas 

informações sem qualquer modificação 

de hardware ou software, permitindo as-

sim “link’s de HD digital”, conforme ilus-

trado nas figuras a seguir:

É importante notar que a saída do trans-

missor BTS utiliza um sinal ASI (Asyn-

chronous Serial Interface) Dessa forma, 

o meio de transmissão para o PID  que 

encapsula o fluxo a ser transmitido pode 

ser desde uma fibra óptica quanto um 

link de microondas ou um sinal modulado  

em QPSK, 8PSK.

Uma outra funcional idade importante 

é a possibi l idade de al teração dos pa-

râmetros da NIT do Transport Stream 

recebido, que permite al terar o canal 

v i r tual , estado, micro região e infor-

mação do canal UHF. Isso possibi l i ta 

que um BTS enviado de uma região 

que ut i l ize o canal v i r tual  46, canal 

UHF 60, possa ser al terado para os 

parâmetros da retransmissora, por 

exemplo, canal v i r tual  40, canal UHF 

69, sem a necessidade de um remux 

para “desmontar” o s inal  e remontá-

lo novamente.

Para se ter uma ideia de como isso ocor-

re, vamos conceituar canal virtual.Segun-

do a norma NBR

15604 (Receptores Digitais) as informações 

sobre o número do canal virtual devem estar 

contidas no campo “remote_control_key_id” 

descrito na tabela NIT. Os 8 bits deste campo 

indicam o número do canal virtual ao qual 

deve ser aplicado o TS associado.

Figura 4 Exemplos de link’s digitais

Figura 5 Estrutura de dados da NIT

Figura 6  Campo de 8 bits para o canal virtual
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O trabalho do descompressor é reescre-

ver a Tabela NIT e salvar as novas confi-

gurações no fluxo BTS , que será entre-

gue para o transmissor ISDB-T
B.

É isso que faz dos compressores BTS 

uma solução inovadora de transmissão 

ISDB-T
B
 ,pois alia interoperabilidade com 

versatilidade ,contribuindo para que, 

cada vez mais, o sinal digital esteja pre-

sente em todos os cantos do país. 

Tom Jones Moreira é especialista em sis-
temas digitais, experiência de mais de 10 
anos no mercado de Telecom. Consultor de 
TvDigital, partipou de inumeros projetos de 
pesquisa,	desenvolvimento	e	 implantação	do	
SBTVD.	Entre	eles	a	garantia	de	conformida-
de dos receptores com as normas ISDBT-B . 
Participou da implantação das primeira redes 
3play (TVDigital,Internet e VoIP) na cidade 
de São Paulo. Formado em Processamen-
to de Dados e Pós-Graduando em Gestão de 
Projetos. MEMBRO DO FORUM SBTVD :Módulo 
de Promoção e Módulo de Canal de Retor-
no; MEMBRO DA DIRETORIA DE ENSINO DA 
SET; MEMBRO DO IPV6 TASK FORCE BRAzIL - 
email: t.jones@zipmail.com.br

Figura 7  Tabela NIT do BTS transmitido 

Figura 8  Tabela NIT com os novos parâmetros de canal virtual do BTS descomprimido.
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ILUMINAÇÃO DE CENÁRIOS
Por Sérgio Almeida Lopes

cr
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A 
produção de um programa de te-
levisão passa, como sabemos, por 
várias etapas antes de chegar ao 

ponto de ser gravado. Todas essas fases 
são exaustivamente estudadas, discutidas 
e ensaiadas para que a possibilidade de 
ocorrência de problemas na hora do va-
mos ver seja mínimia. Tudo é feito primei-
ro, no computador, e então, estando tudo 
bem... luzes, câmera, ação!  Na verdade 
mesmo, esse jargão é mais usado em ci-
nema. Na TV o diretor diz: “gravando”! 

A iluminação é um dos mais importantes 
itens da produção de um programa de 
televisão, e para atendê-lo é preciso que 
o profissional iluminador tenha um bom 
conhecimento técnico, muita vivência e 
grande consciência sobre o trabalho a 
ser realizado.

As técnicas variam conforme os tipos de 
programas, com os cenários e cores a 
serem utilizadas, com os materiais, en-
fim, cada caso precisa de um tratamen-
to específico por parte do iluminador e 
seus auxiliares.

Deve-se considerar também que, se 
esses quesitos profissionais precisam 
ser muito bem observados na ilumi-
nação de um programa para TV ana-
lógica, quando se trata de TV digital a 
coisa fica bem mais importante, pois a 
definição apresentada por esse siste-
ma é capaz de denunciar tanto as fa-
lhas de cenário como as de iluminação, 
a ponto de facilmente colocar um bom 
trabalho a perder.

Para que essa tarefa seja executada satis-
fatoriamente, é importante que sejam con-
siderados quatro passos fundamentais:

Primeiro passo: uma 
reunião bem convocada
É de suma importância uma reunião onde 
estejam presentes representantes das di-
versas áreas envolvidas com o vídeo, tais 
como o diretor de imagem, o produtor, o 
assistente de produção, o cenógrafo e, 
claro, o iluminador a fim de apontar e di-
rimir qualquer dúvida que se apresente a 
respeito do trabalho a ser executado.

Nessa reunião, o diretor deverá explanar 
sobre o que tem em mente com relação 
ao programa e dissertar sobre o que es-
pera do trabalho do cenógrafo e do ilumi-

nador, mas via de regra, deixará que cada 
profissional realize livremente seu traba-
lho, desde que sigam as diretrizes por ele 
determinadas.

O cenógrafo, por sua vez, deverá apresen-
tar um estudo ou uma maquete (programa 
novo) do cenário e fará uma exposição da 
sua idéia sugerindo uma iluminação que 
possa valorizar ainda mais a sua criação.

Ao término da reunião, o iluminador terá 
subsídios técnicos e plenas condições de 
especificar e requisitar o material apro-
priado com o qual deverá executar o seu 
trabalho, tais como refletores, rebatedo-
res, filtros, gelatinas, bandeiras, tripés, 
extensões, etc, de forma que tudo esteja 
preparado para o momento da montagem.

Figura 1 – Preparação de iluminação do cenário virtual da TV Cultura de São Paulo
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Segundo passo: 
Iluminação do cenário
A visão de um iluminador pode ser com-
parada a de um pintor: o pintor, com sua 
técnica, seus pincéis e tintas, imprime com 
todo carinho sua obra sobre as telas. O ilu-
minador, com seus refletores e suas fontes 
de luz e cores, imprime sua obra no vídeo, 
da mesma forma, com muito esmero. 

O trabalho se inicia pela iluminação do fundo 
(segundo plano) com uma luz dura, por exem-
plo, com refletores Fresnel, lâmpadas pares, 
luz elipsoidal, de forma que possam ser fei-
tas marcações no cenário tais como fachos, 
relevos, ondulações, saturações, e outros, 
permitindo que sejam bem revelados no vídeo 
todos os detalhes importantes do cenário.

Terceiro passo:  
Iluminação de pessoas 
(apresentadores/convidados)
A iluminação de apresentadores é feita, via 
de regra, com uma luz suave (soft) e com 

algumas marcações em locais próximo ao 
cenário, onde se possa explorar uma boa 
fotografia. Para essa iluminação frontal 
(primeiro plano), utiliza-se, por exemplo, os 
refletores dos tipos Kinno Flood ou  Scoop 
(também chamado pelos profissionais do 
meio de “panelão”), ou então, um rebatedor 
de modo que o apresentador fique situado 
num ambiente bastante natural. O contra 
luz é montado utilizando uma fonte dura, 
porém com acréscimo de filtros para que 
não marque excessivamente, mas fazendo 
com que o apresentador possa ser ressal-
tado sobre a pintura que foi feita no vídeo.

Quarto passo: 
Finalização (pré-light)
Para concluir o seu o trabalho, o ilumi-
nador solicita a abertura de uma câmera 
para que sejam marcados os enquadra-
mentos, analisadas as perspectivas e 
escolhidos os melhores ângulos de forma 
a explorar a melhor composição entre o 
cenário e o apresentador, bem como do-

sadas com mais precisão as intensidades 
de luz sobre as partes do cenário.

Nessa finalização, é muito importante a 
participação do vídeo-man, profissional 
que dá o toque final à parte artística do 
vídeo. A ele cabem os ajustes operacio-
nais das câmeras e a definição de onde 
falta ou excede a luz. É com essa ava-
liação que o iluminador pode afinar sua 
obra de arte.

É claro que a tarefa desse profissional não 
se resume a apenas isto. Existe a sua dis-
posição uma enorme variedade de refleto-
res, gelatinas e lâmpadas, além de mesas 
misturadoras de luz, patches de energi-
zação, dimmers e outros recursos, todos 
de várias marcas e modelos. Cabe a cada 
iluminador fazer a sua escolha pessoal e 
correta para que, ao final de tudo, ele faça 
parte do sucesso do programa.

Sérgio Almeida Lopes é iluminador da TV Cultura de 
São Paulo - email: sergio.cultura@hotmail.com.br

Figura 2 – Iluminação do cenário do programa “Login” da TV Cultura de São Paulo
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O maior brilho para suas 
transmissões de áudio e vídeo.
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A linha Brilliance®  oferece brilho de som 
e imagem incomparáveis. Quer integridade 
absoluta de sinal em seus eventos, externas 
e no estúdio? Faça como as maiores 
emissoras do mundo: exija cabos Belden.

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

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

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

ONE SEG

PROPOSTA DE COMPARTILHAMENTO  
DE FREQUÊNCIA
Por  Valderez Donzelli

A 
Anatel publicou no Diário Oficial da 
União em 13 de julho de 2010 a con-
sulta pública de número 28, que pro-

põe alterações referentes ao Plano de Atribui-
ção de Faixas de Frequências no Brasil, tem 
em vista as modificações de atribuição de fre-
quências aprovadas na Conferência Mundial 
de Radiocomunicações em 2007.

As empresas tiveram apenas 10 dias para 

analisar e preparar suas contribuições 
para esta consulta propôs o compartilha-
mento com o serviço móvel da faixa de fre-
quência em  UHF de 698 a 806 MHZ que 
representa os canais 52 até 60 destinados 
e totalmente  utilizados  para os serviços 
de radiodifusão de sons imagens - trans-
missão e retransmissão de TV analógica 
, implantação da TV digital e implantação 
da Rede Pública.

Embora a proposta de compartilhamento 
seja para o serviço móvel caráter secun-
dário, o provável  comprometimento da  
transição de tecnologia das emissoras de 
TV de analógico para digital e a ausência 
de estudos específicos analisem as con-
dições de  viabilidade do  compartilha-
mento entre a televisão digital e os siste-
mas móveis, foram os pontos levantados 
em quase todas as contribuições.
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Texto da Contribuição da SET para a CP 28
“Contribuição Nº 27 - (ID: 46179)
Contribuidor: José Munhoz
Empresa: Sociedade Brasileira de Engenharia de 
Televisão

Data da Contribuição: 22/07/2010
Contribuição: A Sociedade Brasileira de Engenharia 
de Televisão e Telecomunicações - SET propõe não 
incluir o serviço móvel na tabela de atribuição de 
frequências, na faixa de 698 a 806 MHz, mesmo 
em caráter secundário, até que estejam totalmente 
concluídos:
•	 a	 transição	 da	 tecnologia	 analógica	
para digital das estações de televisão; e 
•	 todos	 os	 necessários	 estudos	 sobre	 a	
viabilidade e as possíveis condições de compar-
tilhamento entre a televisão digital e os sistemas 
móveis.

Justificativa: 
1) A inclusão de serviços móveis nas atribuições 
dessa faixa é compatível com o estágio de implan-
tação da TV digital e de utilização da faixa de UHF 
observada nos Estados Unidos, onde a transição 
da tecnologia analógica para digital na televisão 
terrestre se encerrou em 2009.

Esta, entretanto, não é a situação do Brasil. O pa-
drão brasileiro foi adotado em meados de 2006, 
o país está numa fase que pode ser considerada 
inicial da transição de tecnologia, que vai se esten-
der até 2016, e o Plano de Distribuição de Canais 
de TV Digital - PBTVD ainda não está completo, 
com a indicação de um par digital para cada canal 
analógico instalado, como determina a regulamen-
tação vigente. Ou seja, o estágio de implantação 
da TV digital, no Brasil, é outro, sendo prematura 
a atribuição de parte da faixa de UHF para outro 
tipo de serviço. 

Em países como Estados Unidos e Japão, que 
estão com a fase de transição concluída, a faixa 
de freqüência, hoje conhecida como “dividendo 
digital”, já pode ser utilizada para outros sistemas 
e serviços, uma vez que ela não é mais utilizada 
pelo serviço de radiodifusão. No Brasil, ao con-
trário, onde ainda convivem estações analógicas 
e digitais, essa faixa ainda está sendo utilizada e 
qualquer proposta de compartilhamento com outro 
serviço é inviável.

2) O setor de radiodifusão, mais especificamente o 
de televisão, tem uma má experiência com a inclu-
são do compartilhamento de faixa com outros ser-
viços em caráter secundário. Após perder parte da 
faixa de 2 GHz para o MMDS, amplamente utilizada 
para SARC e Repetição de TV, passou a ter meta-
de do que restou da faixa de 2 GHz compartilhada 
com sistemas de espalhamento espectral, para 
aplicações fixas (ponto a ponto e ponto-multiponto) 
e móveis. Esse compartilhamento mostrou-se in-
viável. Os usuários geralmente operavam fora dos 
limites de intensidade de campo estabelecidos, 
causando interferências à recepção do Serviço 
Auxiliar de Reportagem Externa das emissoras de 
TV, fazendo com que as emissoras, aos poucos, 
deixassem de utilizar a faixa para o SARC. Ape-
sar de muitas reclamações feitas junto à Anatel 
por parte das emissoras e de suas associações, 
a Agência não conseguiu inibir os abusos, uma 

vez que não conhecia sequer a localização das 
estações interferentes. O efeito prático desse com-
partilhamento foi a perda da faixa compartilhada. 
Pelas razões mencionadas e outras indi-
cadas a seguir, é muito preocupante um 
compartilhamento da TV digital com servi-
ços móveis, mesmo em caráter secundário. 
A recepção HD e a recepção móvel da TV digital 
são muito sensíveis a interferências. O modelo de 
transmissão da radiodifusão, feito com poucas es-
tações transmissoras, tem, na sua área de presta-
ção do serviço, receptores trabalhando próximo ao 
seu limiar de recepção. Isto quer dizer que qual-
quer sinal, por mais fraco que seja, tem um grande 
potencial de interferência na recepção móvel e no 
HD da TV digital. 

A interferência é muito difícil de ser identificada na 
TV digital. Na modulação analógica, as interferên-
cias são reconhecidas pelos efeitos que causam 
na imagem do receptor. Já, na modulação digital, a 
imagem é perfeita ou é “tela preta”. A “tela preta” 
pode significar interferência ou ausência de sinal 
recebido. Por isso, a Anatel, também neste caso, 
teria dificuldades para identificar possíveis sinais 
interferentes dos sistemas móveis que comparti-
lhariam a faixa em caráter secundário e tomar as 
medidas necessárias. 

3) As justificativas apresentadas nos itens 1 e 2 
acima foram totalmente reconhecidas pela Con-
ferência Mundial de Radiocomunicações de 2007 
– CMR-07.

A Resolução 224 – CMR- 07 reconheceu a neces-
sidade de uso intenso da faixa durante o período 
de transição da tecnologia analógica para digital, 
mais intenso ainda que para a operação somente 

dos canais analógicos. E isto é fato, pois os canais 
digitais são viabilizados na mesma faixa utilizada 
pelos canais analógicos, o que dobra sua ocupa-
ção com o “simulcasting” adotado em toda a fase 
de transição.

A CMR-07 concluiu também, que é necessá-
rio que a eventual compatibilidade entre os 
serviços seja objeto de estudos pelo UIT-R. 
A própria Administração Brasileira indicou ter 
concluído pela impossibilidade do comparti-
lhamento entre os serviços de radiodifusão 
e o IMT, em suas Propostas para o Trabalho 
da Conferência (adendo 4 ao documento 55). 
4) O papel da televisão aberta no Brasil é dife-
rente e substancialmente mais importante que 
em outros países. Presente em cerca de 95% 
dos domicílios e chegando a praticamente to-
dos os municípios, tornando-se há muitos anos 
o principal veículo de entretenimento, cultura e 
informação do país. Diferentemente do Brasil, 
nos Estados Unidos 90% das residências rece-
bem os sinais de televisão via cabo ou satélite. 
A televisão brasileira oferece à população, gra-
tuitamente, a máxima qualidade em imagem e 
conteúdo, possuindo um cunho social de suma 
importância para o desenvolvimento do país. 
5) A faixa proposta para compartilhamento inclui a 
totalidade dos canais (60 a 68) destinados exclusi-
vamente às TVs Públicas. “

O leitor poderá verificar mais informações no site: 
http://sistemas.anatel.gov.br/SACP/Contribuicoes, 
selecionar a opção realizadas

Valderez Donzelli é diretora editorial da SET e con-
sultora de engenharia de telecomunicações e ra-
diodifusão	-	email:	valderez@set.com.br

ONE SEG

PROPOSTA CONSULTA PÚBLICA 28

REGIÃO 2 BRASIL

614-698 614-698

RADIODIFUSÃO FIXO

Fixo RADIODIFUSÃO

Móvel  

5.293 5.309 5.311A  

698-806 698-806

MÓVEL 5.313B 5.317A FIXO

RADIODIFUSÃO RADIODIFUSÃO

Fixo Móvel 5.313B

5.293 5.309 5.311A  

 Faixa de 614 MHz a 806 MHz:

• Dividida em duas faixas, de 614 MHz a 698 MHz e de 698 MHz a 806 MHz.

No Brasil:  

• Acompanhar a divisão da faixa;

• Manter a atribuição conforme a edição de 2008 do Plano de Atribuição para as duas faixas;

• Na faixa de 698 MHz a 806 MHz, incluir a atribuição ao serviço móvel, em caráter secundário;

• Incluir a nota nº 5.313B ao serviço móvel.

5.313B – Diferente categoria de serviço: No Brasil, a faixa de radiofreqüências de 698 MHz 
a 806 MHz é atribuída ao serviço móvel, em caráter secundário (ver nº 5.32). (WRC 07)
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SET-NORDESTE 2010

O SET Nordeste 2010 foi um sucesso! 
Realizado nos dias 20 e 21 de julho, 
no auditório da TV Jornal de Recife, 

afiliada do SBT, o evento repetiu o bom re-
sultado do ano anterior e obteve um público 
ávido por participar. Tanto que, a “platéia” 
era composta por representantes de toda 
a região. De acordo com Euzébio Tresse, 
consultor técnico da SET,  o alto nível das 
perguntas realizadas pelos participantes 
permitiu concluir que a TV digital será im-
plantada com sucesso em todo o território 
nacional . “A interatividade será o grande 
diferencial da TV digital. A “TELONA” vai vi-
rar um “Canal de Serviço”, diz Tresse.

O encontro teve uma repercussão muito posi-
tiva e foi destaque na primeira página do Diá-

Por Thiago Leite adaptado do relatório de Eusébio Tresse

rio “Jornal do Comércio”. O público foi muito 
bem recebido. Como em 2009, o diretor de 
engenharia da TV JORNAL e também asso-
ciado da SET, Luis Carlos Gurgel, disponibi-
lizou  a estrutura da TV Jornal para atender 
ao evento. 

A abertura do evento foi conduzida pelo 
diretor e vice diretor regional da SET, res-
pectivamente, Antonio Paoli e José Augus-
to, e pelo anfitrião Luis Carlos Gurgel. Após 
as boas vindas, iniciaram as palestras. A 
primeira apresentação do dia foi de Carlos 
Nazareth – professor e diretor do Inatel 
e diretor de ensino da SET, que discutiu 
sobre  digitalização e compressão, tanto 
para áudio como para vídeo. Seguido pe-
los representantes Erick Soares da Sony e 

Sérgio Constantino da Panasonic, os deta-
lhes e as características das compressões 
MPEG Long Gop e AVC Intra tornaram-se o 
tema da reunião.

Emerson Luiz da TQTVD abordou as aplica-
ções interativas para Full-Seg e 1-Seg. Em 
seguida, Fabrizio Reis, da Screen Service 
recordou física de estado sólido para poder 
decidir se a refrigeração dos transmissores 
deve ser com ar ou água. 

Como fazer uma rota de TV digital com vários 
lances de microondas foi explicado por Tom 
Jones Moreira da Tecsys, que deseja a quali-
dade Full HD no endereço de todos os teles-
pectadores e mostrou o projeto de um enlace 
de microondas (analógicas, mas convertidas 

Mesa de abertura SET Nordeste 2010.
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“O SET Nordeste 2010 foi muito proveitoso para mim, pois 
aprendi muito com as palestras, as trocas de ideias e o 
contato com os companheiros da área. Vocês estão de pa-
rabéns pelo o evento, foi bem organizado e contou com todo 

o “glamour de porte de l inha”. Estou muito grato a vocês por 
esta oportunidade. 

Gostaria de acrescentar que o "curso" de áudio, infelizmente, foi 
muito rápido. Mas,  acho que no ano que vem ele dará certo.” 

João Batista Gomes da Silva , 
Técnico em som, Iluminador da  UFPB 

“Sempre participo do SET Nordeste. O evento é importante 
porque permite a troca de informação entre os participan-
tes, que muitas vezes têm os mesmos problemas a serem 
resolvidos . As palestras, os treinamentos  e a explanação 

dos equipamentos  são mais aprofundados e melhor absor-
vidos devido a  maior proximidade entre os participantes ” .

Luiz Moraes Costa,  
Diretor de Engenharia da Televisão Mirante Ltda 

“O evento SET Nordeste 2010 superou as minhas expectativas, 
pois o número de participantes foi bem acima do número espe-
rado. O teor das apresentações foi muito bom e bem focado nas 
questões tecnológicas que estamos vivenciando aqui na região. 
Contudo, gostaria de que nas próximas edições do evento fosse 
incluído pelo menos um painel discutindo alguma questão tec-
nológica de importância para as emissoras da região, para  não 
ficarmos  apenas nas palestras.

Buscamos desenvolver nos eventos, um espaço para que os 

profissionais responsáveis pelas áreas tecnológicas das emis-
soras aproveitem as oportunidades para se atualizarem, pois 
as mudanças estão cada vez mais radicais e ocorrem a todo 
o momento – o que representa uma decisão acertada hoje, 
pode não ser acertada amanhã. É preciso que os profissionais 
estejam ligados com tudo o que está acontecendo. Inclusive 
procurar conhecer o que as outras emissoras estão fazendo. 
Tudo isso, mesmo se a nossa emissora não programa investi-
mentos imediatos naquela área.”

Luiz Carlos Gurgel,  
TV Jornal de Recife
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para digitais) com 6 lances ligando Curitiba e 
Apucarana, ambas no Paraná.

Loudness, o grande desafio da TV digital, 
herdado da TV analógica, foi explicado por 
Alexandre Sano vice diretor de tecnologia da 
SET e do SBT que sinalizou uma luz no fim do 
túnel para se ter uma solução. Manoel Tava-
res do IATEC, por sua vez,  preparou a platéia 
para um curso avançado de áudio multica-
nais, com foco no surround 5.1, apresentando 
os conceitos básicos de áudio exemplificando 
com sua larga experiência como sonoplasta. 

“Como otimizar as áreas de cobertura do 
ISDB-T usando Gap Fillers e Redes de Fre-
qüência Única em UHF ou BTS” foi o tema do 
Carlos Fructuoso da Linear. “Testes de sinais 
digitais: Importância da conformidade às nor-
mas” foi apresentado por Alexandre Lenz do 
CITS , que mencionou os principais erros e 
como corrigi-los quando se configura o mul-
tiplexer.

“Workflow ideal: Como mixar SAN e MAM em 
Jornalismo e Produção” foi o tema desenvol-
vido por  João Paulo Quérette da iMAGENHA-
RIA, descrevendo  as novidades do Final Cut, 
onde a opção Final Cut Server é o MAM da 
Apple. Por fim, Henrique Lattarulo da Rhode 
& Schwartz falou das diferenças entre Gap 
Fillers, Transposers e Retransmissores, da 
importância dos canceladores de eco e suas 
aplicações em diversos cenários.

Eusebio Tresse é consultor técnico da SET  , tresse.
es@gmail.com
Thiago Leite é Assistente de Produção da Revista 
da SET,  thiagoleite.set@gmail .com

O público teve uma importante participação no evento SET Nordeste 2010.

Instalações do auditório da TV Jornal de Recife.
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GALERIA DOS FUNDADORES
AMPEX – CERTAME – EPTV/CAMPINAS – GLOBOTEC – JVC/TECNOVÍDEO – LINEAR – LYS ELETRONIC 

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

REVISTA DA SET
A SET – SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO, é uma associação sem fins lucrativos, de âmbito nacional, que tem por finalidade a difusão, a expansão e o 
aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos, operacionais e científicos relativos à engenharia de televisão e telecomunicações. Para isso, promove seminários, congressos, cursos, 
teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias.
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