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Grande Porte
Para quem trabalha com tecnologia de televisão, seja na produção 
audiovisual seja na radiodifusão, o supra sumo da realização profissional é 
estar envolvido em uma grande transmissão. Claro que o dia-a-dia muitas 
vezes é feito de pequenos eventos, filmagens básicas e o arroz com feijão 
do trabalho de uma emissora, mas a grande motivação, o grande desafio, 
é colocar-se para exercer sua função em condições de exigência diferentes 
das “CNTP”.

Existem diferentes formas de se embrenhar nisso. A mais comum delas é 
trabalhar em um ambiente de altíssimas exigências, onde a tecnologia de última 
geração é testada e dezenas de milhões de espectadores estão acompanhando 
as imagens do outro lado da tela. E foi exatamente assim o trabalho das 
equipes técnicas na transmissão da Copa das Confederações 2013.

Ocorrida em seis diferentes cidades-sede brasileiras, o torneio dos 
campeões de futebol da FIFA é tido como uma etapa de “testes” para 
o evento principal, que ocorre em 2014. Nele são colocados à prova os 
novos estádios, a infraestrutura das cidades, a segurança nos jogos e, 
principalmente, os trabalhos dos broadcasters. 

Centenas de técnicos e engenheiros de todas as partes do mundo 
desembarcaram no Brasil durante as três semanas que durou o torneio 
para garantir a exibição dos jogos no “Padrão FIFA”. Um verdadeiro balé de 
técnicas e tecnologias desfilado nos bastidores de cada estádio.

Para acompanhar tudo de perto, e trazer ao nosso leitor um pouco da 
sensação de magnitude dos bastidores dos jogos da FIFA, nosso time 
de reportagem esteve presente na parte de engenharia de dois jogos. 
Na primeira ocasião, visitamos Salvador, para mostrar os bastidores do 
trabalho da HBS, empresa controlada pela FIFA que faz a gerência de toda 
a parte técnica dos eventos.

Nossa segunda empreitada foi em Belo Horizonte, onde acompanhamos 
todos os testes de transmissão da tecnologia 4K que estavam sendo 
realizados neste evento. Com o sucesso desta ação, espera-se que em 
2014 já tenhamos uma copa do mundo transmitida neste formato. 

No fim do mundo

Outra forma de colocar-se à mercê dos desafios, é trabalhar em situações 
de extremos inóspitos para transmitir fenômenos da natureza. Foi o caso 
da Equipe da SP Telefilm, que foi contratada pela TV estatal chinesa para 
fazer um documentário ao vivo sobre o fenômeno da Pororoca, no Amapá. 

Foram duas semanas de trabalho, literalmente no meio da floresta 
amazônica, com recursos contados nos dedos e muito trabalho de 
criatividade. Os resultados você confere também nesta edição da revista.

Parte técnica

Nesta edição voltamos a publicar a série de artigos sobre SFN (Redes 
de Frequência Única) que tiveram uma pausa na edição anterior. Trata-
se da segunda parte (de três) e está cheio de ricas informações para 
profissionais. Começamos também, a partir deste número, a publicar uma 
série de artigos sobre o uso de tecnologia de LED para a iluminação de 
SETs de filmagem. Devemos prosseguir diversos meses com este tema, 
abordando desde os princípios técnicos, até a prática em si.

Boa Leitura.

Olímpio José Franco 
Presidente da SET

Revista da SET
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE TELEVISÃO

editorial
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notícias

Divulgado resultado 
preliminar de emissoras 
selecionadas
Estações de TV públicas vão ganhar laboratórios para testar e 
desenvolver aplicativos interativos para a TV digital. 

GinGa.BR.LaBs

D
ez emissoras públicas de TV vão ganhar um 
laboratório para testar conteúdos e aplicações 
para o middleware Ginga, que permite a inte-
ratividade na TV digital brasileira. O resultado 

preliminar das 11 propostas classificadas foi publicado 
na terça-feira, 16 de Julho de 2013 no Diário Oficial da 
União. As estações têm até o dia 22 de julho para recorrer 
do resultado. A lista final das dez selecionadas será divul-
gada no início de agosto de 2013. A iniciativa faz parte do 
programa Ginga.BR.Labs, que integra o programa Ginga 
Brasil, do Ministério das Comunicações.

As emissoras classificadas, segundo informou o Mini-
Com, apresentaram projetos para desenvolver um produto 
audiovisual ou um aplicativo para a TV que vai utilizar a 
interatividade. O resultado inclui estações de TV públicas 
vinculadas a Estados, municípios ou universidades públi-
cas que já transmitam programação em sinal analógico e 
tenham pedido a consignação do MiniCom para transmitir 
em sinal digital. A pré-seleção inclui emissoras de diferentes 
Estados brasileiros: Minas Gerais (3), São Paulo (2), Rio 
Grande do Sul, Paraná, Goiás, Bahia, Amazona e Tocantins.

O assessor da Secretaria-Executiva do MiniCom,  James 
Görgen explicou que os critérios para escolha dos proje-
tos foram ideias inovadoras. A seleção foi feita por uma 
comissão de representantes do Ministério das Comunica-
ções, Anatel, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) 
e Universidade Federal da Paraíba. “O objetivo do Ginga 
BR Labs é conseguir que as emissoras públicas, que têm 
dificuldade de acesso a recursos e capacitação na área 
de desenvolvimento de software, possam trabalhar com 
melhores condições para ter um efeito demonstrativo de 
como funciona a interatividade na TV digital”, reforçou.

Como exemplos de conteúdos que podem ser desen-
volvidos estão aplicativos de governo eletrônico, que dão 
acesso a serviços públicos pela televisão, ou produtos 
audiovisuais como séries e documentários que utilizem a 
interatividade. Os projetos apresentados abrangem dife-
rentes áreas como agricultura familiar, educação e saúde. 
Além do laboratório, quatro técnicos de cada uma dessas 

emissoras também vão receber capacitação da RNP no 
desenvolvimento de aplicações para a TV digital.

Görgen afirmou que, no decorrer deste segundo semes-
tre de 2013, as entidades vão receber os laboratórios e terá 
início a capacitação dos servidores para desenvolvimento 
do conteúdo em Ginga. “O laboratório vai simular como se 
fosse colocar o conteúdo no ar. Será possível fazer os testes 
ligados à transmissão digital interativa”, adiantou. Ao final 
dos testes com os aplicativos, os equipamentos doados 
pelo governo ficarão com as entidades. Desde o início des-
te ano, 75% dos televisores digitais saem de fábrica com o 
Ginga. Em 2014, o índice sobe para 90%.

Ginga Brasil
O Programa Ginga Brasil esta inserido dentro do Programa 
de Estímulo ao Desenvolvimento do Padrão Nacional de 
Interatividade da Televisão Digital Brasileira que foi lançado 
em dezembro de 2012 pelo Ministério das Comunicações 
como uma das ações da Política Nacional para Conteúdos 
Digitais Criativos, explica o site institucional do MiniCom. 
Tendo como base a parceria da Rede Nacional de Ensino 
e Pesquisa (RNP), com repasse de R$ 5 milhões, o Ginga 
Brasil prevê ações de capacitação de profissionais, além da 
criação e difusão de aplicativos de interatividade.

Segundo o MiniCom, o Ginga Brasil tem como princi-
pais objetivos: Fomentar a criação e a difusão de conteú-
dos e aplicações interativas transmitidas por emissoras de 
televisão digital, com ênfase na produção independente. 
Promover a capacitação de profissionais e estudantes das 
áreas do audiovisual, design, tecnologia da informação, 
engenharia, dentre outras correlatas. Disponibilizar aos 
cidadãos brasileiros conteúdos e aplicações que propor-
cionem experiências de interatividade em atendimento às 
finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas 
da televisão digital brasileira. E, implementar e manter 
repositórios digitais públicos, destinados a abrigar a pro-
dução de aplicativos do Ginga.
Fonte: MiniCom

http://gingabrasil.ginga.org.br/
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Digital Radio Mondiale 
realizou webinar para 
debater o rádio digital
O Consórcio DRM em parceria com a Plataforma DRM Brasil 
realizou na quarta-feira,  19 de junho, um webinar (seminário via 
web) aberto e gratuito, com o objetivo de debater a implantação 
do rádio digital no Brasil.

Rádio diGitaL

D
urante uma hora, quatro 
palestrantes, especialistas 
em rádio digital realizaram 
apresentações explican-

do a necessidade de encontrar um 
padrão para a migração do sistema 
atual de rádio no país para um siste-
ma digital num debate denominado 
“DRM. O caminho flexível e econô-
mico para a transição do analógico 
para o Digital”, do qual a Revista da 
SET participou via Internet.

O DRM é, segundo os organiza-
dores do webinar, um sistema total-
mente aberto - não possui segredos 
industriais, sendo o único sistema 
reconhecido pela UIT que funciona 
em todas as bandas para a radiodi-
fusão terrestre. Possui implementações de referência 
abertas tanto da modulação como da demodulação 
(Dream, Gnuradio-DRM), estando em operação em 
OM, OT, OC (AM) e VHF (incluso canais5 e 6 e banda 
do FM) em países de todos os continentes.

O webinar começou com as palavras de Rafael Di-
niz, presidente da Plataforma DRM Brasil e pesquisa-
dor do Ginga da PUC-Rio, quem apresentou as carac-
terísticas do único sistema de rádio digital que atua 
em todas as faixas de frequências. 

Segundo os organizadores, a Plataforma “DRM Bra-
sil começou como um fórum de discussão e apoio ao 
DRM em 2010 e tomou corpo como Plataforma em se-
tembro de 2012 com a missão de auxiliar e dar suporte 
na implantação do Rádio Digital no Brasil, tendo como 
foco o aprimoramento do sistema e apoio aos diferen-
tes agentes da radiodifusão sonora no país”.

Assim, o Consórcio DRM “é uma organização sem 
fins lucrativos. O seu objetivo é promover a norma DRM, 
único sistema aberto e global”, explicou Marcelo Goe-
dert, mediador do webinar e representante do Consórcio 
DRM no Brasil à Revista da SET, e agregou: “os membros 
do Consórcio DRM são praticamente 100 firmas e orga-
nizações internacionais, estruturas públicas e comerciais 
incluindo rádio difusores, centros de pesquisa universi-
dades, e organizações civis. Atuamos em parceria com a 
EBU, ITU, ABU e outros órgãos internacionais”.

A seguir Nélia Del Bianco, pesquisadora e professo-
ra da Universidade de Brasília, (UnB), convidada pelo 
DRM, falou sobre a importância da digitalização das 
Ondas curtas e Ondas médias, apresentando, ao final, 
um interessante estudo da UNESCO sobre este tema. 
Ressaltou como esta nova tecnologia vai beneficiar o 
ouvinte de rádio que conta com os serviços oferecidos 
por estas faixas de frequência.

Por Fernando Moura

Fonte: Plataforma DRM Brasil
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Para a pesquisadora da UnB, “Digitalizar é neces-
sário” porque assim se consegue a inclusão ao in-
vés do que alguns falam que digitalizar é “criar uma 
nova divisória de exclusão. A digitalização é a única 
solução inovadora capaz de elevar a qualidade e o 
alcance das transmissões de rádio. Sem o digital, o 
rádio perde a oportunidade de promover algum tipo 
de interatividade a partir do próprio aparelho recep-
tor, algo que é hoje realizado com apoio de outros 
canais e suportes, como telefone, Internet, e-mail e 
SMS”. Nélia afirma que “é fundamental agregar novas 
tecnologias para aumentar a acessibilidade dos seus 
serviços e para oferecer novas opções de consumo”.

João Eduardo Filho, VP da Plataforma DRM Brasil e 
CEO da MTA Eletrônica, apresentou as vantagens da 
ocupação das faixas do chamado FM estendido (FMe), 
os canais 5 e 6, pelo rádio em full digital. Ou seja, 
“defendeu a migração das AMs para esta faixa em 
full digital, pois dessa forma, o investimento necessá-
rio seria menor, as emissoras economizariam energia, 
não haveria necessidade de cobrança pela nova ou-
torga (pois, como na TV, se trataria de uma mudança 
tecnológica) e novos serviços seriam oferecidos aos 
seus ouvintes, estimulando a compra dos novos re-

ceptores necessários para se ouvir o rádio digital”.
Eduardo Filho afirmou que “os canais 5 e 6 são o FM 

estendido, eles possuem a mesma natureza de trans-
missão e recepção do atual FM, podendo inclusive ser 
a continuação do atual FM no Dial (Formato Analógico).
Porém, não podemos esquecer que com a transferência 
dos canais 5 e 6 para a radiodifusão sonora, inicial-
mente ganhamos apenas o espaço no espectro. Esse 
espaço, quando entregue pelas TVs, será totalmente 
vazio, e assim, sem valor de receita imediata para a 
indústria como um todo. Apenas com a construção de 
uma infraestrutura de transmissão e recepção teremos 
uma indústria potencialmente lucrativa”.

Ainda, Ruxandra Obreja, presidente do consórcio 
DRM, disse que “é crucial para todas as emissoras 
brasileiras, reguladores, fabricantes e todos os envol-
vidos na definição do futuro digital do Brasil conhece-
rem os benefícios de migrar com DRM, que é o único 
padrão de transmissão global, sustentável e aberto 
de áudio digital em todas as freqüências.”
www.drm-brasil.org

Fernando Moura
Revista da sEt

 fernando.moura@set.org.br
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Presidente da EBC defende 
investimento em sistema 
digital público
A emissora precisa estar presente, no âmbito digital, em todas 
as cidades do país com mais de 100 mil habitantes.

sistEMa diGitaL PúBLico

A 
conclusão de um sistema público de 
transmissão digital foi defendida 
pelo presidente da Empresa 
Brasil de Comunicação (EBC), 

Nelson Breve, em uma audiência no 
Conselho de Comunicação Social rea-
lizada no Senado Nacional. Breve tem 
como objetivo que a emissora seja 
referência em comunicação pública nos 
próximos anos com a difusão de conteúdos 
que contribuam para a formação crítica da população.

Para o presidente da EBC, que opera a TV Brasil, “uma 
rede pública de comunicação precisa estar presente, no 
âmbito digital, em todas as cidades do país com mais 
de 100 mil habitantes. A instalação de equipamentos do 
Operador Nacional da Rede Pública Digital, a serem usa-
dos por emissoras públicas estatais, vem sendo deba-
tida mas ainda não foi incluída entre as prioridades do 
governo”, afirmou.

Nelson Breve registrou que, há cinco anos, com a 
regulamentação da complementaridade dos sistemas 
privado, público e estatal de radiodifusão, houve a con-
solidação de uma rede pública de rádio e TV, graças à 
incorporação da Radiobrás pela EBC.

Investimento
Nelson Breve disse que R$ 404 milhões foram investidos 
para fortalecer a comunicação pública e “recuperar 60 anos 
de atraso em relação aos demais canais”, com a aquisição 
de equipamentos e ilhas de edição, entre outros. A EBC 
está presente em 1.780 municípios de 24 estados. A emis-
sora também leva programação a 65 países e vem reforçan-
do seu quadro pessoal com a realização de concursos pú-
blicos, além de pôr em teste aplicativos de interatividade, 
com experiência já realizada em João Pessoa (PB).

O presidente da EBC disse ainda que a empresa man-
tém um bom relacionamento com entidades da sociedade 
civil organizada. Ele defendeu as produções independen-

tes e observou que a emissora man-
tém um banco de projetos desse tipo.

Em relação á publicidade comer-
cial, Nelson Breve disse que a EBC 

“limita-se a cumprir a lei”, que só 
permite a publicidade institucional. 

Ele afirmou, porém, que a emissora vai 
buscar recursos para obter independência 

financeira, bem como ampliar a sua receita 
com a prestação de serviços.

“Não vamos disputar audiência da cerveja, automó-
veis. Seria contra-senso fazer o que a gente critica. Não 
há risco de entrarmos nessa seara. Somos contra empre-
sas de comunicação pública que abrem exceção para pu-
blicidade comercial. Temos produtos diferenciados. não 
estamos disputando o bolo publicitário das empresas 
privadas,” afirmou Breve.

A mesma posição foi defendida por Ana Luiza Fleck 
Saibro que explicou ao conselho o planejamento estra-
tégico da emissora no decênio 2012-2022. E, ainda des-
creveu o que é o conselho consultivo, formado por 22 
pessoas, das quais 15 representantes da sociedade civil, 
é responsável por determinar a linha editorial dos veícu-
los da emissora. O conselho divide-se em seis câmaras 
temáticas e, segundo ela, vem ampliando a discussão 
com a sociedade.

O plano prevê uma rede de transmissão que permita le-
var a TV Brasil em canal aberto digital para todas as cidades 
do Brasil com mais de 100 mil habitantes. Além disso, os 
projetos tratam de inovação tecnológica e investimento na 
melhoria da gestão da empresa, com capacitação de funcio-
nários e reorganização dos processos administrativos.

“Nós precisamos organizar os nossos processos, preci-
samos treinar as pessoas, qualificar as pessoas para es-
ses novos desafios que estão aparecendo. Nós estamos 
com 700 novos funcionários que chegaram há menos de 
um ano. Estamos trocando mais de 50% da nossa força 
de trabalho em um período muito curto e isso dá um tran-

Por Fernando Moura
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Brasvideo, novas tecnologias, 
mais opções e qualidade máxima.
Os fundadores da Ogden Technology Corporation têm uma longa história na concepção, fabrico e comercialização de 
equipamentos para broadcast em todo o mundo. Junto com uma vasta experiência e conhecimento em sistemas de 
controle mestre, switchers de roteamento e processamento de sinais, têm uma verdadeira paixão pela perfeição e 
a missão baseada em três princípios fundamentais: con� ança, inovação e qualidade.

Nós da Brasvideo estamos sempre comprometidos em fornecer produtos de alta qualidade com preço justo e o menor 
índice de falha. Apostamos em fábricas que produzem  tecnologias inovadores e voltadas para o futuro. E ainda mais, 
oferecemos garantia de fábrica e suporte técnico aqui mesmo no Brasil, quem conhece a Brasvideo, sabe disso.

Conte com a experiência de quem entende do assunto. 
Con� e sempre na Brasvideo.
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co muito grande na empresa. É preciso que a gente tenha 
uma arrumação interna muito forte para  superar esses 
desafios”, disse Nelson Breve ao Portal da EBC.

O Portal da EBC afirma que para executar os projetos 
nos próximos dez anos, entretanto, será necessário um 
incremento no orçamento anual da EBC. Segundo Nelson 
Breve, somente a proposta de levar a rede digital às 
cidades com mais de 100 mil habitantes consumirá mais 
que o orçamento anual da empresa. O presidente esti-
ma que será preciso dobrar o aporte de recursos anuais 
para atingir as metas estabelecidas no Plano Estratégico 
da EBC. Em 2013, o orçamento autorizado para a empre-
sa foi R$ 516,7 milhões.

“Nós estamos brigando por isso sabendo que é uma 

briga quase injusta. Porque como que, no momento de 
contenção no orçamento, você vai falar de comunicação 
pública, de TV, de rádio, quando as pessoas estão pedin-
do mais recursos para a saúde, a educação e a assistên-
cia social? É quase injusto falar disso. Mas nós sabemos 
da importância da comunicação pública para a formação 
da cidadania e para o melhor exercício da democracia, 
nós sabemos como isso é importante”, defendeu o pre-
sidente da EBC em declarações ao Portal da EBC.

- Com Agência Senado e Portal EBC
www.ebc.com.br

Fernando Moura
Revista da sEt
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Representante do governo 
brasileiro lidera Fórum 
Internacional de TV Digital
A indicação do secretário de Comunicação Eletrônica, Genildo 
Lins, foi feita em Montevidéu, durante a realização do Fórum.

FóRuM intERnacionaL dE tV diGitaL

P
ela primeira vez, um representante do governo brasileiro vai comandar o 
Fórum ISDB-T Internacional, que reúne os 14 países que já adotaram o 
padrão nipo-brasileiro de TV Digital. O cargo de secretário-geral do Fórum 
será ocupado durante um ano pelo secretário de Comunicação Eletrônica do 

Ministério das Comunicações, Genildo Lins. A decisão foi anunciada durante reunião 
ocorrida em Montevidéu, Uruguai durante a  VI Reunião do Fórum Internacional do 
ISDB-T e Conferência Intergovernamental de TV Digital Terrestre.

Segundo o Minicom, o Fórum Internacional ISDB-T busca a harmonização das 
normas técnicas entre todos os países que adotarem o padrão nipo-brasileiro de TV 
Digital. A função de secretário-geral é organizar as atividades do Fórum.

Historicamente, o cargo era ocupado por representantes do setor privado. A indica-
ção de Genildo Lins foi feita pelo Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), 
composto por indústria, academia e radiodifusores (o governo tem assento nas reuniões, mas não integra o fórum). 
Para Genildo Lins, isso significa que o governo tem feito um bom trabalho e vem conduzindo de forma correta o 
processo de digitalização da TV no Brasil.

No Fórum ISDB-T Internacional, os países fazem a harmonização internacional das normas técnicas do padrão de 
TV Digital. Nas reuniões, são discutidas as ações de cada país na implementação do sistema, como detalhes técnicos 
que envolvem a padronização de softwares e hardwares.

Um dos assuntos que teve destaque na reunião ocorrida no Uruguai, segundo o secretário, foi o Ginga - middle-
-ware que permite a interatividade na TV Digital. O objetivo do Fórum Internacional 
é uniformizar a linguagem do Ginga em todos os países que adotarem o padrão 
nipo-brasileiro de TV Digital.

Por Fernando Moura

Fernando Moura
Revista da sEt

 fernando.moura@set.org.br
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Rádios comunitárias 
ganham novo prazo para 
renovar outorgas vencidas
Cerca de 600 emissoras terão até 30 de novembro para entrar 
com pedido de renovação da autorização de funcionamento.

Rádios coMunitáRias 

R
ádios comunitárias de todo o Brasil vão ga-
nhar uma nova chance para pedir a reno-
vação de suas outorgas. O Ministério das 
Comunicações estabeleceu prazo até 30 de 

novembro para que as cerca de 600 emissoras que 
estão com autorizações vencidas regularizem sua situ-
ação. A medida faz parte de uma portaria publicada no 
Diário Oficial da União, que também faz alterações na 
Norma n° 1/2011, que trata do serviço de radiodifusão 
comunitária.

O diretor de Acompanhamen-
to e Avaliação de Serviços de 
Comunicação Eletrônica, Octá-
vio Pieranti, disse em comu-
nicado do MiniCom que o ra-
diodifusor deve ficar atento ao 
novo prazo, sob pena de perder 
a outorga. “Várias outorgas de 
rádios comunitárias venceram e 
as entidades responsáveis não 
pediram a renovação. Quem 
perdeu esse prazo, tem agora 
uma oportunidade de resolver 
a situação. A emissora que es-
tiver com a outorga vencida e 
deixar de pedir a renovação 
dentro da data-limite terá a au-
torização extinta.”

A autorização para executar 
o serviço de radiodifusão comunitária tem validade de 
dez anos e pode ser renovada por igual período. As 
emissoras beneficiadas por essa medida são aquelas 
que receberam as primeiras outorgas, entre 1999 e 
2001. Essas autorizações venceram dez anos depois, 
quando ainda não havia uma norma regulamentando 
o processo de renovação. Por isso, essas emissoras 
puderam continuar funcionando de forma provisória.

A portaria também simplifica o processo de reno-
vação das outorgas de rádios comunitárias, que fica 
compatível com das emissoras comerciais. O minis-
tério vai abrir mão do projeto técnico, que é exigido 
das emissoras comunitárias, e o processo passa a ser 
apenas de análise documental.

Octávio Pieranti aponta que essa medida simpli-
fica o processo de renovação, economiza tempo na 
análise dos processos e também representa econo-
mia para a entidade. Segundo ele, se a emissora tiver 

violado as características técni-
cas que foram autorizadas, ela 
será sancionada assim que for 
fiscalizada.

Apoio cultural
A portaria esclarece outros 
pontos da norma de radio-
difusão comunitária. Um de-
les, explica o MiniCom, deixa 
claro que o apoio cultural às 
rádios comunitárias pode ser 
feito por entidades de direito 
público e também de direito 
privado. “Existe um parecer da 
consultoria jurídica do Mini-
Com de setembro de 2011 que 
afirma isso, mas entidades e 

governos sempre pediram que 
isso ficasse mais claro na norma por uma questão de 
segurança jurídica”, afirma o MiniCom.

Raio de abrangência
Outro destaque da portaria trata da abrangência do 
sinal das rádios comunitárias. De acordo com a legis-
lação, uma emissora tem de ter 25 watts de potência 
e o cálculo é que essa área de cobertura abrange, 

Por Fernando Moura
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em média, o raio de um quilômetro a partir da an-
tena transmissora. Para evitar dúvidas, a nova nor-
ma explica que essa abrangência não é um limite e 
que o sinal da rádio pode ultrapassar essa distância, 
considerando as características do terreno e a área 
onde está sendo executado o serviço. Ou seja, esse 
quilômetro é uma referência, mas não um limitador 
para a recepção do sinal.

Dirigentes
A nova norma também define que os dirigentes das 
entidades que operam rádios comunitárias têm de 
residir na área coberta pelo sinal da emissora. Pela 
norma anterior, havia a dúvida se o dirigente de-
veria morar a até um quilômetro de distância da 
torre da emissora. Agora, a norma esclarece que o 
dirigente tem de morar na área de abrangência do 
sinal da rádio, que pode extrapolar a distância de 
um quilômetro.

Pieranti explicou que a ideia é que os dirigentes 
têm de morar em um ponto onde o sinal da rádio é 
ouvido. Isso porque os dirigentes têm que estar envol-

vidos com a programação da emissora, com a comuni-
dade que a associação representa.

Alteração de local
Atualmente, a alteração do local de instalação de uma 
rádio comunitária só pode ocorrer a partir do momen-
to em que o Congresso aprova a outorga e ela recebe 
a licença definitiva. Agora, a mudança do local poderá 
ser feita a partir da autorização para funcionar em 
caráter provisório. Essa permissão ocorre quando o 
processo demora mais de três meses para ser aprecia-
do pelo Congresso.

Outra novidade da portaria é relacionada aos pro-
cessos de outorga para novas rádios comunitárias. O 
ministério passará a aceitar documentos novos em re-
cursos de processos que foram indeferidos. Isso não 
ocorria até então é só será permitido se a entidade 
fosse a única concorrente no município.
www.mc.gov.br
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CCTV transmite 
ao vivo fenômeno 
brasileiro para 1 bilhão 
de espectadores
Projeto audacioso da televisão estatal chinesa foi 
transmitido ao vivo direto da Amazônia brasileira, 
custou R$ 7 milhões e atingiu cerca de 1 bilhão de 
telespectadores em toda China.

Por Alexandre Minghini
Fotos: CCTV/Divulgação

© Fotos: CCTV/Divulgação

reportagem | externa Pororoca



Um programa da emissora estatal chinesa de te-
levisão (CCTV), famoso por perseguir grandes 
fenômenos da natureza mundo afora, veio ao 

Brasil com uma proposta desafiadora: Transmitir ao 
vivo a Pororoca. Embalados pelo espírito competitivo 
de seu povo, os profissionais da CCTV reuniram uma 
equipe com quase 150 profissionais de diversas nacio-
nalidades e rumaram para o interior do Amapá. 

Segundo Mathieu Rocton, gerente de projetos da ACTIS 
HF, desde o grande sucesso da transmissão feita, a vivo, 
direto das ondas do Rio Qian Tang, na China, em 2012, 
a CCTV começou a se programar e este ano repetiu a 
experiência fazendo uma transmissão da Pororoca brasi-
leira. “Maior e muito mais desafiador, o projeto no Bra-
sil, diferente do que foi realizado na versão chinesa, teve 
quase uma semana de preparação e execução, dentro da 
Amazônia”, disse.

Dentre as empresas que compunham a equipe con-
tratada pela CCTV podem ser destacados 19 profissio-
nais que vieram da produtora brasileira, SP Telefim, 
e outros 9 engenheiros de RF, da francesa ACTIS HF 
– responsável por toda parte de RF envolvida. Com-
pondo a equipe chinesa vieram cerca de 85 jornalistas 

Antes de embarcarem nos barcos que levariam todos os 
equipamentos até o local da transmissão, o material pe-
sado foi de caminhão até Macapá, cidade cujos cases com 
materiais mais delicados chegaram por avião

© Foto: CCTV/Divulgação

© Fotos: CCTV/Divulgação
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e técnicos. O restante da equipe era pessoal de apoio.
O ponto de encontro de todo o pessoal envolvido no 

projeto, foi o rio Araguari, em Macapá. Neste mesmo rio, 
atravessa o estado inteiro e deságua no oceano, foram 
percorridos 17 horas de barco até chegar no ponto onde 
as águas se encontram. Aliás, este mesmo barco funcio-
nou como uma das centrais de televisão da equipe e o 
suite de controle mestre foi sendo montado durante a 
viagem, como conta João Carlos Serre, diretor de TV da 
SP Telefilm. “Como eram muitas horas de viagem no rio, 
nós aproveitamos o tempo para já ir montando uma das 
centrais de TV, até porque na manhã seguinte, em nossa 
chegada, já tinha trabalho a ser feito”.

Mathieu explica que a CCTV queria seguir a onda 
ao longo de 28 km a partir da foz do Amazonas até 
o encontro com o Araguari. “Acostumados com coisas 
grandiosas, os diretores chineses pediram três trans-
missões ao vivo, por hora, durante 3 dias consecuti-
vos, a fim de mostrar ao público o máximo possível 
sobre este fenômeno”.

A produção foi dividida em duas partes, uma em um 
barco e outra em uma casa de um morador ribeirinho, do 
outro lado do rio – onde a empresa francesa construiu 
uma torre de madeira com 10 m de altura para receber 
os sinais de rádio. Entre o barco e a torre eram 4 km de 
distância. Todas as locações estavam preparadas para 
enviar conteúdo HD através de Banca C para Pequim.

Para os brasileiros, a história toda começou em no-
vembro de 2012 e logo após o primeiro sinal concre-
to de que o projeto realmente sairia do papel, João 
Carlos Serre conta que a movimentação foi grande no 
período que antecedeu a viagem. “Assim que nós re-
cebemos o sinal verde, foi um tal de fazer e refazer 

checklist pois nada poderia faltar, afinal estávamos 
indo para uma região onde  não teríamos acesso a 
nada, assim tudo tinha que ser preparado com muita 
antecedência. Por isso, nós chegamos a montar toda 
a infraestrutura aqui mesmo na produtora para ter cer-
teza de que tudo sairia como planejado”, comentou. 

Foi após uma conversa bem explicativa com os dire-
tores da ABRASPO (Assosiação Brasileira dos Surfistas 
da Pororoca) que ficou decidido que o programa seria 
uma entrada especial no dia 9, mas todos chegaram 
alguns dias antes e conforme o momento da grande 
transmissão se aproximava, a equipe de jornalismo chi-
nesa fazia chamadas ao vivo para matérias produzidas 
em solo brasileiro. “A programação que preparou os 
espectadores para o grande dia, atingiu uma audiência 
de mais de um bilhão de espectadores”, contou.

A escolha da SP Film foi feita pela Encompass, 
produtora de TeleFilm responsável por viabilizar os 
projetos da estatal chinesa. Em Macapá, as equipes 
se encontraram no dia 29 e no dia 30 concluíram a 
chegada ao local da transmissão. Foram toneladas de 
equipamento chegando na capital do Amapá por cami-
nhão e avião, seguindo de barco por 17 horas até o lo-
cal do encontro das águas. Um encontro que pode ser 
chamado de disputa, uma queda de braço entre duas 
grandes forças da natureza, cujo vencedor é o oceano.

Um projeto cheio de contrastes
Desafiador para todos ali presentes, o projeto foi se re-
velando um grande paradoxo, afinal, realizar uma trans-
missão, em HD, ao vivo, para o outro lado do mundo, 
diretamente de um lugar onde não existe fácil acesso, 
energia elétrica, telefone, muito menos internet.

Duas lanchas foram montadas com câmeras e 
antenas de transmissão

© Fotos: CCTV/Divulgação

Externa Pororoca
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“O lugar era totalmente sem estrutura sem nada”, 
contou Serre. Para o diretor, a tarefa de ir até lá e 
gravar a ação é peculiarmente fácil, devido a luz que 
é ótima, as condições do tempo agradam e uma outra 
série de fatores favoráveis, mas tudo muda quando é 
ao vivo. “Diversas emissoras e canais internacionais 
já foram lá gravar suas matérias, depois volta para 
o estúdio, edita e quando a matéria é veiculada está 
tudo muito certinho e bonito, mas fazer transmissão 
ao vivo  é algo complicado por demais”, disse. Serres 
cita a telecomunicação antes de qualquer coisa. “O 
telefone mais perto, linha física, fica a quatro horas 
de lancha andando rio a dentro, veja bem, lancha! 
Em um barco normal da região pode demorar até 12 
horas”. E mesmo assim foi possível utilizar equipa-
mentos de última geração para transmitir o fenômeno 
da Pororoca, em tempo real, para mais de 1 bilhão de 
telespectadores, na China.

E os contrastes não se limitam a falta de tecno-
logia, segundo membros da equipe técnica da SP 
Telefilm “tem-se a sensação de não estar gravando 
no Brasil”, e Serre ainda reforça: “Lá nós somos E.T. 
temos que respeitar a natureza e as questões locais”.

Responsável pela engenharia de RF utilizada no 
projeto (nas bases de transmissão de vídeo, áudio e 
rádio), a ACTIS foi obrigada a adaptar todo setup e de-

mais configurações de equipamentos para o ambiente 
local – podem ser citados a chuva forte e o barco em 
movimento como grandes desafios.

“Nós sentimos muita falta de olhar para o lado e 
conseguir contar com uma equipe que tenha a parce-
ria que os brasileiros esbanjam. Os estrangeiros eram 
muito individualistas”, contou Serre.

Choque cultural
Talvez um dos maiores desafios apontados por João 
Carlos Serre tenha sido a diferença cultural encontrada 
em lidar com a equipe chinesa. Muito mais rígidos 
com relação a hierarquia e poucos solícitos às situa-
ções imprevistas, o pessoal da CCTV aos poucos foi 
sendo conquistada e “contagiada” pela forma de tra-
balho apresentada pelos demais profissionais envol-
vidos no projeto. “No começo sentimos uma pequena 
dificuldade no relacionamento com a equipe deles, 
principalmente para entender como eles funciona-
vam”, comentou. 

Serre conta que os brasileiros e alguns franceses es-
tavam mais preparados para lidar com as situações ad-
versas, “somos mais práticos e proativos”, e os demais 
sempre levavam a decisão ao diretor chinês, que daí 
então delegava as tarefas. “No começo foi mais compli-
cado, pois tudo era reportado ao chefe geral do proje-

Dois helicópteros foram escalados para a transmissão, no detalhe a câmera Cine G solução proporcionada pela 
empresa XD Motion
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to, para então um caminho ser apontado. Aqui no Brasil 
nós somos mais práticos e solícitos, a gente se ajuda 
mais e toma algumas decisões com mais agilidade. 

Mas, no final além de um equilíbrio alcançado entre as 
duas maneiras de se trabalhar, a equipe da estatal chine-
sa até demonstrou admiração pela parceria formada. “Foi 
muito interessante perceber como nós brasileiros que-
bramos uma barreira criada pela diferença de língua, de 
cultura e de modus operandi, e conquistamos a equipe 
chinesa, isso claro, se deve graças a nossa forma tradi-
cional de trabalhar, ou seja, com muita conversa, muitos 
sorrisos e muita disposição para resolver”, explicou.

Mathieu revela que por trás de toda infraestrutura 
técnica, as condições ambientais ditavam a riqueza 
dos detalhes. “A cidade mais próxima do local esco-
lhido para servir como nossa central de televisão fica-
va a cerca de 17 horas de barco. A ACTIS montou no 
Amapá, praticamente, uma réplica de suas instalações 
em Paris, para atender a todas as necessidades e pos-
síveis adversidades que aparecessem pelo caminho. 
Mesmo assim, a ‘Dropzone’, ficava a 50 km do lugar 
onde a equipe estava fazendo as gravações e só lá 
grandes reparos poderiam ser feitos”.

A equipe francesa, assim como a brasileira e o time 
chinês dividiam o mesmo espaço e viveram juntos em 
um barco por 14 dias. Foram utilizadas redes como ca-
mas e o banheiro usava água do rio para abastecer o 

chuveiro. “Telefone nem pensar e a comida era fornecida 
pelas fontes de abastecimento local”, contou o francês.

Além do idioma muito difícil de compreender, o chi-
nês tem uma questão de obediência a hierarquia mui-
to forte, pois o diretor sempre da a última palavra em 
qualquer decisão diferente do que já foi programado 
anteriormente. Serre explicou que nas reuniões sentí-
amos bem esta barreira, porque nem todo mundo fa-
lava inglês, os franceses não falavam chinês, etc. “Es-
tamos falando de uma equipe total de 150 pessoas”. 

Uma central de TV no Mirage
Chegando ao local mais próximo em que seria realiza-
da a transmissão da onda, ao vivo, foram montados 
dois switchers, com dois uplinks de “banda C”, um 
Flyaway  da FFWORK, e outro da Translink, às margens 
do rio e outra central de TV no barco grande, apelida-
do de Mirage. Vale lembrar que o ponto certo da onda 
e o melhor dia para transmissão foi uma indicação da 
ABRASPO, através do Noéli Sobrinho.

Segundo Serre, além dos switchers em terra e no 
Mirage, “nós tínhamos dois barcos com antena rádio 
e micro-ondas, e mais dois helicópteros um com cine-
flex e o outro com um switcher montado junto de um 
sistema de RF”.

Durante os dias que antecediam a reportagem 
principal, a repórter chinesa – que segundo a equipe 

Responsável pela engenharia de RF utilizada no projeto (nas bases de transmissão de vídeo, áudio e rádio), a ACTIS 
foi obrigada a adaptar todo setup e demais configurações de equipamentos para o ambiente local 
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brasileira era tratada como um verdadeira estrela de 
TV deles – entrava 15 segundos ao vivo, fazia as 
chamadas e depois eles cortavam para matérias pré-
-editadas anteriormente. 

A princípio, o diretor brasileiro de TV disse que os 
chineses gostariam de fazer tomadas com a repórter 
dentro d’água, porém devido a dificuldades de ater-
rar microfones e toda fauna amazônica que as vezes 
surpreendia a equipe, foi decidido que um singelo ce-
nário com cabine de narração fosse criado, próximo a 
central na margem do rio.

Os estrangeiros entenderam tão bem as questões que 
envolviam o fenômeno da natureza que apenas os bra-
sileiros – integrantes da ABRASPO – tiveram coragem de 
cair na água e fazer bonito na crista da onda gigante.

Fundamental e responsável pelas belíssimas ima-
gens aéreas, os dois helicópteros também precisaram 
passar por pequenas adaptações para que pudessem 
servir a tal propósito. “Nós tivemos dois helicópteros 
um de Belém e um de Fortaleza. Aliás, o helicópte-
ro esquilo foi todo desmontado para ser montado o 
switcher e toda parte de RF, lembrando que este um 
ficava à 7 mil pés de altitude”, conta Serre.

Infraestrutura de televisão
De longe, ou a primeira vista, o local parecia apenas 
uma fazenda hitech, mas após toda a instalação, era 
fácil perceber a precisão com que tudo foi armado 
para eliminar qualquer hipótese de falha.

João Carlos Serre conta que coube aos franceses 
toda parte de RF e que, a SP Telefilm ficou encarrega-
da de garantir a transmissão em HD. 

Devido a falta de rede de telefonia, ou internet, a 
parte de telecomunicação foi feita toda com BGan via 
satélite. “Você imagina que nós tínhamos alguns equi-
pamentos trazidos pelos chineses todos com menu 
em mandarim, tivemos uma grande dificuldade até 
achar a tecla do menu que mudava a língua para en-
tão começar a utilizar o equipamento”, contou. 

Para a captação, foram usadas câmeras LDK 4000, 
da Grass Valley e F 800 da Sony. Serre também conta 
que fora quebrado um paradigma utilizando GoPro para 
fazer broadcast. “As micro-câmeras todas eram GoPro. 
Conseguimos mostrar imagens da onda chegando a mar-
gem colocando GoPro`s conectadas direto às mesas de 
corte”. O diretor explica que foram feitos furos nas caixas 
estanque da micro-câmera para passar o cabo de HDMI 
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e o cabo de alimentação. “Usamos fita isolante líquida 
para fazer a vedação e manter ela ligada embaixo d’água. 
A GoPro estava ligada a um conversor da Blackmagic (a 
bateria) para transformar de HDMI para HD/SDI e aí eu 
trazia a imagem da margem do rio, submersa, através 
fde um rame sincronizers da FOR A 9500 onde faziamos 
a correção de cor da GOPRO para chegar perto das LDKS 
pelo menos com a mesma colorimetria. Aí ela entrava 
numa tecla do switcher e no EVS. Com isso tínhamos um 
corte de cena para a GoPro”, explicou. 

No total, foram usadas 14 câmeras para realizar a 
transmissão e as chamadas que antecederam o gran-
de dia. “Foram quatro HD Hero 3, duas F800 instala-
das nos barcos. Mais duas, uma em cada helicóptero 
e seis LDK 4000”, contabilizou. 

Na sequência, Serre comenta que usou “três switchers 
da Panasonic, um HS 410 doze entradas e dois HS 400”. 

Além de comandar toda direção de corte, direção 
geral e produção local, os chineses comandavam todo 
grafismo direto da emissora em Pequim.

“Nós ainda contamos com uma ajuda muito boa da 
Debetec, esses caras nos ajudaram muito, pois nós 
usamos todas as lentes da Canon, estabilizadas, nas 
câmeras, afinal de contas nós filmamos de barco, he-
licóptero e na beira do rio, então você imagina a im-
portância e o papel dessas lentes neste projeto. Nós 
usamos uma J55, aliás foi a maior, duas J40, quatro 
J22 e nos barcos tínhamos três J11”, agradeceu Serre.

Para entender o caminho da imagem a equipe da SP 
Telefim explicou que o sinal subia através de uplinks. 
“Tínhamos um uplink no 805 e outro no Galaxy 18, um 
descia em Atlanta e outro em Los Angeles. Depois, o 
sinal seguia por fibra até Cingapura e uma fibra até 
Pequim. O primeiro uplink começava a funcionar as 6 
da manhã com playout de jornalismo. O outro já ficava 
pronto para entrar ao vivo, a partir das 7h30 da manhã 
que era exatamente 19h30 lá. Daí nós já seguíamos tra-
balhando até as 13h do horário de Brasília, sem parar”.

As lanchas estavam equipadas com transmissores 
Vislink L1500, com amplificadores. Todos os equipa-
mentos utilizados estavam preparados para ser resis-
tente a água, ao impacto e com isolamento térmico. 
“Usamos cases especiais, do Exército suíço, com co-
bertores térmicos”, revelou Mathieu.

A ACTIS forneceu um Kit de RF para o helicóptero, 
com todas as aprovações necessárias para transmitir 
através de uma antena de uplink para o outro helicóp-
tero que ficava a 7 mil pés. 

Assim como a transmissão de vídeo, a ACTIS teve 
que fazer o setup de três canais de áudio para o jor-
nalismo – o retorno direto para Pequim e para os dois 
diretores. A infraestrutura cobria a comunicação com 
o diretor geral, o retorno do jornalismo direto com 
Pequim e a comunicação com o diretor técnico para 
coordenar o time no local.

Foram levados seis monitores só para central téc-

Uma das centrais de televisão foi montada em uma casa de uma família ribeirinha localizada às margens do Rio Araguari 

© Foto: CCTV/Divulgação

Externa Pororoca
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nica. “Tínhamos TVLogic, Sony e Dell na central, no 
outro suite eu tinha três monitores. Depois mais seis 
pequenos, da TV Logic, dois Kroma grade 1 para ajus-
te de cor, no total eram oito ou dez”, contabilizou 
Serre que ainda citou dois frame synchronizer e duas 
matrizes da Blackmagic uma de 40 portas e uma de 
16 para fazer configuração e mandar para o EVS. “A 
imagem saia do switcher e entrava em dois FA 9500, 
da For-A, para embebedar os áudios. A ideia era o 
conteúdo sair para o uplink já com os áudios prontos. 
Eram dois principais, um para cada uplink, e um ficava 
de stand by. Eu usei um EVS na central principal e usei 
um K2 Dino, da Grass Valley, no outro Switcher, porque 
tudo gravava então eu usei no EVS 6 canais e no Dino 
6 canais”, explicou.

Pensando nas diferenças de temperatura e clima, o 
diretor da SP Telefilm revelou uma preocupação com o 
EVS que “é um equipamento delicado e que trabalhou 
a mil por hora durante todos os dias, mas felizmente 
tudo saiu perfeito”.

E por falar em comportamento sob medidas ex-
tremas, Serre conta que as câmeras da Grass Valley, 
também se comportaram de forma sensacional. “Se 
mostraram ser câmeras robustas e com um resultado 
final excelente”, disse.

O som da Pororoca
Acostumados a vencer grandes obstáculos, pela cultura 

e pelo escopo do próprio programa, os chineses deram 
um desafio ainda maior para a equipe brasileira, gravar 
o estrondo sonoro causado pela Pororoca. Segundo os 
brasileiros, os chineses se espantaram com o som que 
as ondas menores provocavam durante a noite e deci-
diram tentar transmitir o som direto do rio, literalmen-
te, Por isso, na parte de captação de audio, “o nosso 
engenheiro chama-se Mauricio “Maggaiver” Kawashima 
e a ideia dos microfones nos surfistas foi dele e a cap-
tacao de audio da pororoca foi dele”, disse Serre. 

Para executar a tarefa foi utilizado um microfone 
de lapela SK250, da Sennheiser, colocado dentro de 
uma garrafa pet de 600 ml. “Cortamos com estilete a 
garrafa, colocamos tudo dentro, fechamos com fita, 
deixamos alguns furos para entrada do som e colo-
camos esta engenhoca, presa, no calção do surfista”. 

Gravamos 10 minutos e jogamos este áudio em es-
téreo. E esse áudio na verdade é um barulhão, as 
vezes até assustador. Aí o técnico inverteu os canais 
de entrada e assim ele conseguia, conforme cortava 
de câmera, sonorizar a onda ao vivo para dar a im-
pressão dos surfistas estarem chegando ou passando.

Ainda sobre áudio, para o projeto foi utilizado 
um console Yamaha 01V. Eram usados quatro ca-
nais de áudio diferentes, um áudio chinês, um áudio 
inglês, outro espanhol e o ambiente, todos eram 
embebedados e mandados separadamente. O vídeo 
final saiu HD LR.

Apelidado Mirage, o maior barco da equipe foi utilizado, dentre outras coisas, como uma das centrais de TV da equipe

© Foto: CCTV/Divulgação
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Software de simulação de interferência
eletromecânica entre torre e sistema irradiante,
proporcionando uma melhor otimização no
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externa Pororoca

Alexandre Minghini
Redação Revista da SET

alexandre.minghini@set.org.br

“Além dos idiomas tínhamos diversos canais de 
áudio entrando na mesa. A princípio era pra ser usa-
do um narrador, um comentarista e um repórter. Mas, 
depois tivemos que fazer a comunicação com os he-
licópteros e mais um monte de coisa, ou seja, com 
32 canais nós não conseguimos fazer tudo”, explicou 
Serre. Para compor a mesa de áudio foram usados 
dois monitores Genelec.

Fontes de energia
Devido a total inexistência de fontes de energia 
elétrica nos arredores do local onde foi montada 
a base da equipe, foram escolhidos geradores de 
pequeno e médio porte. “Optamos por geradores a 
gasolina e com uma limitação: um ou dois homens 
no máximo deveriam ser capazes de carregar”, ex-
plicou Serre.

A partir destes geradores, cuja gasolina era com-
prada por lá mesmo, foi possível abastecer todos os 
equipamentos das mesas e as baterias da Energia e 
IDX, usadas para as câmeras, iluminação, sistemas de 
som e micro-ondas.

Interessante lembrar que foram levados seis no-bre-
aks da Eaton não só pela sua real função, mas também 
pela sua capacidade de conversão de 60 para 50 Hz, 

e para isso, os no-breaks foram certeiros, na ciclagem 
dos equipamentos. Foram usados para os uplinks e 
para os equipamentos de vídeo. As câmeras e os enco-
ders (NTT) foram todos mudados para 50 Hz.

Outra adaptação interessante foram os dois con-
versores de energia levados de última hora para uma 
situação adversa, e foi o que aconteceu. “Antes de 
viajar eu tive o capricho de passar no almoxarifado 
e conferir coisas atípicas, pequenos equipamentos 
que poderiam ser interessantes naquela região. E eu 
acabei colocando na mala um pequeno conversor de 
energia. E não é que, dentro do helicóptero,  precisava 
ser ligada uma XDCam e um switcher numa bateria. 
Nós usamos um pequeno switcher da Blackmagic que 
precisava de alimentação e a câmera da Sony para 
fazer as cenas aéreas, como que liga isso dentro do 
helicóptero que oferece 48 V? “eram conversores de 
12 volts DC para 110 Volts AC. Nos precisavamos de 
110 volts AC dentro do helicoptero e usamos este con-
versor de 12 para 110 usando uma das baterias de 
reserva dos barcos”, explicou Serre.

A equipe efetuava testes constantemente para organizar e preparar as entradas ao vivo que precederam a grande transmissão

©
 F

ot
o:

 C
C

TV
/D

iv
u

lg
a

çã
o



Integração de sistemas para Produção, Gerenciamento
e Distribuição de Conteúdo Audiovisual
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               Estande D14
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Content Delivery

 Agende previamente uma demonstração

e garanta uma atenção especial de nossa equipe!
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reportagem | acústica

O peso do som
Não é só de câmeras e transmissores que vive o mercado de 
broadcast. A infraestrutura para estúdios, como tratamento 
acústico, também é um fator de importância que vem crescendo 
aos olhos da segurança e de um mercado fomentado.

Por Flávio Bonanome

Quando foi aprovada a Lei n. 12.485 que “dispõe 
sobre a comunicação audiovisual de acesso 
condicionado” ou SEAC, que traz a obrigato-

riedade de exibir ao menos 3h30 diárias de conteúdo 
produzido no Brasil aos canais pagos, o mercado de 
produção audiovisual já esperava um grande refle-
xo nos segmentos que lidam mais diretamente com 
a filmagem. De fato, alugueis de estúdio, venda de 
equipamentos, demanda de mão de obra, e outros 
pedaços óbvios  do mercado passaram a sofrer um 
grande aumento, e até mesmo, uma especulação em 
torno do crescimento esperado.

O que não salta às lentes dos profissionais, porém, 
é que não é somente naquilo que se aplica diretamen-
te a Lei 12.485 que sofre os reflexos de suas aplica-
ções. Mercados indiretos também começam a sentir 
a chegada de um bom momento, impulsionado por 

clientes de clientes, que pode se tornar muito lucra-
tivo, mudando rumos de negócios e colocando novas 
prioridades para empresas que já possuíam um nicho 
bastante especificado.

É o caso das empresas de tratamento e isolamento 
acústico. Sempre presentes na história da radiodifu-
são brasileira na hora da obtenção de infraestrutura 
para estúdios e salas de captação e mixagem, estes 
especialistas passam hoje a ter uma nova óptica so-
bre o mercado de produção. “A produção audiovisual 
é um ótimo setor e vem crescendo bastante. Hoje 
cerca de 10% a 15% das nossas vendas são destina-
das a ele”, explica Renato Torre, do departamento de 
marketing da Vibrasom.

A empresa, localizada em São Bernardo do Campo, 
na grande São Paulo, atua já há 25 anos no merca-
do de tratamento acústico, e começou num ambiente 
bem diferente da produção audiovisual. “Em meados 
de 1987, a empresa fabricava apenas cabines acústi-
cas para confinamento de máquinas e equipamentos 
industriais. Logo após, devido à necessidade do mer-
cado, desenvolveu-se a linha de Revestimentos Acús-
ticos com vários modelos e aplicações”, conta Torre.

Hoje, além do broadcast, a Vibrasom atua nos merca-
dos de indústrias, arquitetura, médica, casas de show, 
restaurantes, cinemas, teatros e home theater. Se fa-
larmos só do setor audiovisual, os principais trabalhos 
realizados pela especialista é o de ilhas de gravações e 
cabines de locuções. “Mas é claro que qualquer setor 
que precise isolar sons ou bloquear os mesmos, direta 
ou indiretamente, é recomendado a realização de trata-
mento acústico”, explica o responsável.

A ideia por trás de um isolamento acústico é sempre 
garantir que nenhum, ou o mínimo possível de ruído en-
tre ou saia do espaço, permitindo captações silenciosas, 
ou que cenas ruidosas sejam gravadas sem atrapalhar os 
demais setores de uma produção. Já quando se fala de 
tratamento acústico, a ideia é conseguir um tipo específi-
co de reverberação ou sonoridade para salas, geralmente 
ligadas à produção de mídia musical.
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Em ambos os casos, não se trata somente de colocar 
uma equipe para trabalhar sobre um espaço específico. 
“O responsável pelo projeto acústico deve ter profun-
dos conhecimentos das áreas satélites que influenciam 
na qualidade do estúdio, por exemplo, ar condicionado, 
grupo gerador, sala de maquinas, 
bombas, Chillers (equipamento 
que resfria a água), etc”, explica 
Jorge Eduardo Costa, outro espe-
cialista na área.

Costa é engenheiro mecânico 
e proprietário da Acústica São 
Luiz, empresa que hoje possui 
cerca de 30% de seus negócios 
no segmento de produção áudio 
visual. “Eu comecei por acaso a 
trabalhar com acústica. Meu ex-
sogro era o sócio-fundador da 
Acústica São Luiz, a empresa 
era pequena, ele era sozinho e 
tinha diversos problemas com 
as obras. Comecei dando uma 
ajuda nas horas vagas e ele me 
convidou para trabalhar com ele 
no regime de comissão”, conta .

Como conta Costa, no mercado de televisão, “Tudo 
começa com um projeto bem elaborado e financei-

ramente viável”. De acordo com o engenheiro, o 
trabalho parte da premissa que o responsável pela 
elaboração precisa conhecer as necessidades de um 
estúdio de TV. “É preciso ter a preocupação de ou-
vir os usuários do estúdio, conhecer as qualidades 

e deficiências do espaço e que 
tenha facilidade de interagir com 
outros projetistas”, completa.

Fora esta preocupação com 
o projeto, as especificações dos 
materiais e a instalação correta 
são importantes para garantir a 
qualidade final do estúdio, sem 
perder a noção sobre a viabilida-
de financeira e o fator estético.

De fato, até por uma questão 
de layout dos ambientes criati-
vos, a aparência final do projeto 
figura entre as principais preocu-
pações dos clientes das empre-
sas de tratamento. “Normalmen-
te, nosso isolamento é feito por 
meio de aumento de massa físi-
ca a fim de bloquear a entrada e 

saída de sons indesejáveis. Mas vale lembrar que em 
muitos casos a estética também é levada em conta na 
hora de escolher os materiais”, explica Renato Torre.

Uma das principais aplicações do isolamento acústico é a construção de cabines de locução, onde o ruído externo 
precisa ser extremamente reduzido

“A ideia por trás de um 
isolamento acústico é 
sempre garantir que 

nenhum, ou o mínimo 
possível de ruído entre 

ou saia do espaço, 
permitindo captações 

silenciosas, ou que cenas 
ruidosas sejam gravadas 
sem atrapalhar os demais 
setores de uma produção”
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acústica

Segurança
Um assunto que ganhou 
muito destaque desde 
o começo de 2013 foi a 
relação entre tratamen-
to acústico e segurança, 
sobretudo, prevenção de 
sinistros. Com o aconte-
cimento da tragédia de 
Santa Maria, RS, onde 
um incêndio causado por 
uma faísca da pirotecnia 
ter atingido a espuma 
acústica matou mais de 
240 pessoas, o tema en-
trou na pauta de todas 
as empresas que pres-
tam serviço no setor.

O tratamento acús-
tico é composto por 
isolamento acústico e 
absorção acústica. Os 
materiais para o isola-
mento acústico têm a 
característica de impedir 
que as ondas sonoras o 
atravessem e são mate-
riais de alta densidade 
(concreto, aço, dry wall, 
madeira, etc), são selecionados levando em conside-
ração as necessidades da redução do ruído, freqüên-
cia de interesse, facilidade construtiva, esforços solici-
tantes, custo, etc.

Já os materiais absorven-
tes acústicos são basicamen-
te fibrosos ou porosos (lã de 
rocha, lã de vidro, espumas 
acústicas, etc) e tem a carac-
terística de permitir que as 
ondas sonoras os atravessem, 
gerem vibrações transforman-
do-as em calor. A função dos 
materiais absorventes acús-
ticos é reduzir e controlar a 
reverberação para níveis que 
atendam as necessidades au-
ditivas do estúdio (tempo de 
reverberação) fator primordial 
e imprescindível para garantir 
a qualidade final.

O problema é que grande parte destes materiais 
possui alto índice de flamabilidade, o que aliado 
a um ambiente com diversos equipamentos de ilu-
minação que geram grande quantidade de calor, 

pode ser um grande 
problema. “A seguran-
ça precisa ser assegu-
rada com a utilização 
de materiais normali-
zados, com certificação 
de flamabilidade, com 
especificações técnicas 
condizentes às áreas 
onde serão utilizados, 
com conhecimento da 
legislação vigente”, ex-
plica o engenheiro Jor-
ge Costa, da Acústica 
São Luiz.

A Vibrasom também 
mostra sua preocu-
pação com o assunto 
desde a concepção do 
projeto. “Geralmente é 
feita uma visita técnica 
no local. Um de nossos 
arquitetos elabora e 
envia o projeto para o 
cliente de acordo com a 
necessidade que o local 
exige”, explica Renato 
Torre e garante. “Todos 
nossos revestimentos 

possuem aditivos antichamas e antifumaça e são 
produtos desenvolvidos com laudos aprovados pelo 
IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas)”.

Apesar desta preocupação 
por parte das empresas, Tor-
re conta que nem sempre o 
cliente está realmente ligado 
nestes fatores de risco ao 
contratar um serviço de trata-
mento acústico. “Geralmente 
segurança não é o principal 
motivador. Infelizmente mui-
tos se preocupam apenas em 
tratar o som e não se impor-
tam com a segurança. Prin-
cipalmente os estúdios e lo-
cais de pequeno/médio porte. 
Porem, com acidentes sendo 
divulgados pela mídia e com 
novas leis que estão para en-
trar em vigor, isso tende a 

mudar”, garante.

Quando falamos de tratamento para captação musical, 
podemos encontrar algumas aplicações bastante exóticas 
em busca da reverberação ou sonoridade perfeita

“O problema é que grande 
parte destes materiais 
possui alto índice de 
flamabilidade, o que 

aliado a um ambiente com 
diversos equipamentos 

de iluminação que geram 
grande quantidade de 

calor, pode ser um 
grande problema”
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A cobertura da Copa 
das Confederações 
2013 no padrão FIFA
A FIFA realizou no Brasil a Copa das Confederações 2013, evento 
teste para a Copa do Mundo 2014. Para a realização das transmis-
sões ao vivo da competição chegaram ao país de diferentes partes 
do mundo mais de 700 profissionais da HBS com equipamentos de 
captação e emissão broadcast que foram distribuídos nas seis cida-
des-sede da competição. O balanço da TV FIFA e da HBS é positivo, 
já que tiveram uma contratação recorde dos serviços de transmissão 
do evento. Os jornalistas da Revista da SET estiveram nos estádios de 
Salvador e Belo Horizonte, duas das seis sedes da competição, acom-
panhando as transmissões e nesta reportagem mostram como é feita 
uma transmissão no denominado “padrão FIFA”.

Por Flávio Bonanome 
Fernando Moura

reportagem | HBS no Brasil
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A Copa das Confederações 2013 foi realizada em 
Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de 
Janeiro e Salvador, entre 15 e 30 de junho de 2013. 

A partir dessas cidades-sedes foram produzidos 16 jogos 
que foram transmitidos a pelo menos 202 países que 
adquiriram direitos de mídia da FIFA, transformando-se 
em um dos eventos com maior audiência no mundo che-
gando a recordes no Brasil e Espanha, entre outros.

Assim, a final disputada no estádio do Maracanã, no 
Rio de Janeiro, entre Brasil e Espanha no dia 30 de ju-
nho de 2013 alcançou, segundo a FIFA, uma audiência 
de “mais de 69,3 milhões de pessoas em países como 
Alemanha, França, Estados Unidos e China, o que signi-
fica um aumento superior a 11 milhões de espectadores 
em comparação com a audiência nesses mercados na 
final da edição de 2009, disputada na África do Sul”. 
No Brasil não foi diferente, “42 milhões de brasileiros 
assistiram ao vivo à final”, afirma a FIFA que assegura 
que esta foi “quase 50% maior que na final da Copa do 
Mundo da África do Sul, em 2010. Desse número, 36,7 
milhões de pessoas acompanharam a cobertura pela 
Rede Globo, enquanto a Bandeirantes teve 5,3 milhões 
de espectadores”.

Como em todos os eventos da FIFA, a FIFA 
TV entrega a produção, captação e 
roteamento do sinal dos 
jogos à HBS 

(Hosting Broadcast Services), uma empresa ligada à 
FIFA que cuida de todos os procedimentos técnicos 
no que diz respeito à geração, processamento e emis-
são de imagens. Formada por um grupo de técnicos 
de diversos países – na Copa das Confederações mais 
de 700 profissionais – a  empresa administra um pool 
de prestadores de serviços para que toda a operação 
técnica que garante a ação que acontece no gramado 
chegue com qualidade impecável até o Centro Interna-
cional de Coordenação de Transmissão (IBCC, na sigla 
em inglês), neste caso, instalado no Estádio Governa-
dor Magalhães Pinto, mais conhecido como Mineirão, 
em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A FIFA explica em comunicado que a estratégia da 
organização de assumir a distribuição e a comercializa-
ção dos direitos de televisão e de multimídia e de 
terceirizar os aspectos operacionais dos ser-
viços de geração do sinal internacional 
foi um sucesso.

“Isso aumentou a dis-
tribuição dos 
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direitos de mídia e criou uma estrutura estável, flexível 
e aberta para melhor servir às emissoras. A larga experi-
ência da HBS, bem como seu conhecimento prévio dos 
serviços operacionais em eventos da FIFA, também tem 
contribuído para esse propósito”, disse o comunicado 
publicado no site oficial do evento.

Segundo dados da FIFA, houve na Copa das Confe-
derações, além dos profissionais da HBS,  2740 profis-
sionais de rádio e TV credenciados, 3340 profissionais 
de emissoras para 93 emissoras/entidades credenciadas 
no Brasil. Esses números provaram o crescimento do 
interesse mundial pelos mais diversos torneios interna-
cionais da FIFA, disse em comunicado o diretor da FIFA 
TV, Niclas Ericson. “O interesse em transmitir a Copa do 
Mundo da FIFA é enorme, mas agora estamos vendo 
também uma demanda cada vez maior pela cobertura 
de todas as nossas competições”, declarou Ericson. “A 
Copa das Confederações da FIFA promete dar à milhões 
de pessoas em todo o mundo um verdadeiro aperitivo 
do que vem por aí no ano que vem, quando o Brasil re-
ceberá o maior espetáculo esportivo do planeta.”

Expertise estrangeira
A MediaLuso, divisão broadcast da empresa espanhola 
Media Pro, já tem no currículo dois mundiais da FIFA 
(Alemanha e África do Sul), uma Copa das Confedera-
ções, Copa do Mundo de Futebol de Areia, campeonatos 
de futebol no Golfo Pérsico (Emirados Árabes Unidos, 
Qatar, Omã), diversas edições de jogos da Champions 
League, Liga portuguesa de futebol, e muitos outros 
eventos nos cinco continentes. “Essa expertise não di-
minui nem um pouco a pressão que é fazer este even-
to”, conta André Senos, responsável das unidades mó-
veis da empresa na Copa.

“Fazer um jogo da FIFA é diferente da fazer um jogo 
de futebol comum. Há certos padrões de exigência em 
qualidade que precisam ser cumpridos à risca”, explica 
Senos. Apesar disso, o mais complicado não é exata-

mente o patamar técnico, mas a magnitude do evento 
e a cobrança pela ausência de falhas acabam sendo 
a grande dificuldade destas transmissões. “Na Cham-
pions League trabalhamos com um nível parecido, mas 
não tem a pressão de saber que é um evento que o 
mundo inteiro assiste”, explica.

As unidades móveis da empresa vieram de navio 
diretamente de Portugal para atuar durante os jogos 
no Brasil. “E ai começaram os problemas”, brinca Se-
nos. O primeiro desafio foi a famosa barreira burocráti-
ca enfrentada na alfândega do Porto de Santos. Como 
saindo do litoral paulista os carros tiveram que ir por 
estrada até as cidades-sede (percorrendo até 2.700 
km), o atraso nos portos acabou fazendo os veículos 
chegarem em cima da hora para seus compromissos.

O segundo desafio foi o caminho em si. “Algumas 
estradas aqui no Brasil são um pouco instáveis, o que 
faz o caminhão vir chacoalhando o caminho todo”, afir-
ma Senos. Resultado: diversos equipamentos desco-
nectados e placas foras de lugar, sendo preciso abrir 
diversos gabinetes para inserir os slots corretos. 

A equipe também se deparou com a incompatibili-
dade técnica. “Os padrões de tecnologia por aqui são 
bastante diferentes dos que usamos na Europa. A come-
çar pela ciclagem da energia, que aqui é de 60 Hz (na 
UE o padrão é 50 Hz). Depois disso ainda tem o fato 
de vocês usarem PAL-M e nós PAL, e ainda o frame rate 
de 29.9 quadros adotados no Brasil”, conta Senos. A 
solução para isso exige paciência: reconfigurar todos os 
equipamentos da UM (Unidade Móvel) para os padrões 
brasileiros. “O problema é que alguns equipamentos que 
usamos simplesmente não tem estas configurações, e 
daí precisamos confiar em conversores”, conta.

Mãos à obra
Para a emissão dos jogos em Brasília, Salvador e Re-
cife, a MediaLuso contou com uma de suas Unidades 
Móveis HD transmitindo em 1080i, 29.94 ,a mesma usa-
da em outros eventos esportivos de grande porte. “O 
sinal que captamos no estádio vem direto para a UM, 
é processado aqui e o distribuímos por satélite e fibra 
óptica até o IBCC em Belo Horizonte”, conta Senos.

Equipment Room Container, o novo modelo de rotea-
mento de sinal da HBS foi testado com êxito no Estádio 
do Mineirão, em Belo Horizonte 

Para Bornst Ulrich, operador da câmara posicionada no 
gramado, a 3 metros da línea as câmeras da Sony tem 
uma excelente performance em esporte. “Com elas a 
estabilidade é muito boa”
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Nesta captura, a empresa posicionou 20 câmeras 
Grass Valley, segundo o plano de câmeras exigido pela 
FIFA para este tipo de eventos esportivos. “Estamos 
usando 16 câmeras, LDK 8000, mais 4 câmeras LDK 8300 
em três fases, que estão posicionadas entre a arquiban-
cada e gramado”, conta. Questionado sobre a escolha 
do modelo das câmeras, Senos explica. “Temos grande 
história com a Grass Valley. Fizemos dois mundiais com 
as câmeras deles, e ficamos muito satisfeitos”.

Já para o áudio, a escolha foi os renomados microfo-
nes da dinamarquesa DPA. Foram 26 microfones, sendo 
24 do modelo Omnidirecional 4071 e outros dois eram 
Shotguns 4017C R. “Em Portugal, somos representantes 
de vendas da DPA, e todos nossos clientes estão mui-
to satisfeitos com a qualidade dos microfones. Então 
pensamos: por que não trazer isso para o mundial?”, 
comenta Senos. O áudio foi todo feito em estéreo LR.

Além de todo o equipamento, a MediaLuso ainda 
dispunha de 15 técnicos trabalhando em sua unidade 
móvel. Já os operadores de câmera eram terceirizados de 
outras empresas que já possuem parcerias com a HBS.

No Estádio do Mineirão, de acordo com a FIFA, cerca de 
150 técnicos da HBS estiveram envolvido na transmissão, 
já que além da transmissão do evento foram realizados 
testes completos para a produção em 4K que poderão ser 
utilizados em jogos Copa do Mundo de 2014. 

Aqui, parte do material foi diferente, a Sony, parceira 

oficial da FIFA no evento, entregou a HBS de 25 a 30 
câmeras da série HDC, modelos top de linha em cap-
tação em Full HD para eventos esportivos. Por isso, a 
HBS utilizou para a captação dos três jogos realizados 
no estádio, em Belo Horizonte, as câmeras da Sony e a 
maioria das objetivas eram Fujinon.

No Mineirão foram utilizadas 29 câmeras, 11 a mais 
do que o plano de câmeras padrão no evento, posicio-
nadas em 18 pontos estratégicos. Ainda, a HBS realizou 
alguns testes de emissão de Multi-Feed incluindo Clips 
Compilation Channels 1 & 2, com split de planos sepa-
rador em Action e Emotion/Ultra Motion. 

Destas, destaque para a posição 5, ou câmera 5 do 
plano de câmera, posicionada na linha central do cam-
po, à 3 metros desta linha central. Nela foi utilizada 
uma câmera Sony HSC-300 que suporta aplicações ver-
sáteis para HD com uma alta qualidade de saída SD. 
Ela utiliza o circuito de conversão de 14 bit A/D, assim 
como, o CCD de 2/3 de polegada Power HAD FX que 
“pode oferecer alta qualidade de imagem”, disse à Re-
vista da SET, Bornst Ulrich, operador de câmera da HBS 
recém-chegado ao Mineirão, vindo dos Estados Unidos.

A HSC-300 oferece a operação com grandes lentes 
em conjunto com os adaptadores de lentes da Série 
HDLA-1500 da Sony. Estes adaptadores de lente pos-
suem o design exclusivo “Quick Mount”, o que ajuda 
a maximizar a operabilidade da câmera, disse Ulrich. 

Para esta posição foi escolhida uma objetiva para 
produção em campo XA99x8.4 UltraWide da Fujinon, 
uma das soluções para esportes mais relevantes apre-
sentadas pela marca japonesa na NAB 2013. Com um 
zoom 99x, a XA99x UltraWide possui uma amplitude de 
focagem de 8.4 até 832 mm, e MOD de 2,9 m. Traba-
lha com a integração de um estabilizador de imagem 
recentemente desenvolvido pela marca que segundo os 
responsáveis da FujiFilm é fundamental para filmagens 
HD a longa-distância e com movimentos rápidos como 
os que acontecem em eventos esportivos. 

Apesar de suas pequenas dimensões, a HDC-P1 oferece 
imagens Full HD. Três sensores full HD “Power HAD FX” 
de 2/3 de polegada e 2,2 milhões de pixels oferecem 
uma sensibilidade de F11 a 1080/50i e uma alta relação 
sinal-ruído de 55 dB. Duas foram utilizadas no Estádio do 
Mineirão na semifinal da Copa das Confederações 2013

Posição de ângulo inverso no Estádio do Minei-
rão durante a semifinal disputada entre o Brasil e 
Uruguai com uma objetiva Fujinon Digi Power 101. 

No plano de câmeras, além de mostrar o técnico do 
Brasil, Luis Felipe Scolari, esta câmera se encarre-

gou de seguir os 3 principais jogadores do Uruguai 
(Diego Forlan, Luis Soares e Edison Cavani)
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No plano de câmeras foram incluídas duas steady-
-cam, Sony HDC-P1m uma  câmera compacta Full HD de 
múltiplos propósitos e 2/3’ que segundo os responsá-
veis da HBS consultados pela reportagem da Revista da 
SET é “ótima” para ser utilizada em steady-cam por ser 
uma “caixa” com a “flexibilidade de capturar imagens 
de qualquer lugar e ao mesmo tempo oferecer a mais 
alta qualidade de imagens Full HD para uso indepen-
dente ou em integração transparente com conteúdo de 
câmeras de tamanho maior”, disse um dos operadores 
de steady-cam enquanto fazia os últimos ajustes ao 
dispositivo no gramada do Mineirão.

Pesando apenas 1,36 kg, permite uma fácil instalação 
em áreas com pouco espaço, seu corpo extremamente 
fino de 86 mm a torna ideal para ser utilizada em dispo-
sitivos de steady-cam suportando formatos de gravação, 
que incluem 1080/59.94i 1080/50i e 720/59.94P, 720/50P 
com recursos 23.98PsF, 24PsF, 25PsF e 29.97PsF dispo-
níveis via atualização opcional de software. 

Antes do jogo realizado no dia 26 de junho de 2013 
entre Brasil e Uruguai, a HBS realizou o seminário “HBS’ 
2014 FIFA World Cup Brazil TV Director”, com a pre-
sença dos diretores de TV, Thomas Sohns, John Watts, 
Wolfgang Straub, François Lanaud, Knut Fleischmann, 
Jean-Jacques Amsellem, Jamie Oakford, Grant Phillips 
para discutir e analisar a metodologia de trabalho a ser 
utilizada na próxima Copa do Mundo.

O Estádio Mineirão, sede em Belo Horizonte, foi o 
centro de testes HBS, com o Centro de Coordenação 
de Difusão Internacional (IBCC) também hospedado ao 
lado do estádio. Um total de 11 câmeras adicionais, na 
parte superior do plano de 18 câmera padrão, foram 
testadas e avaliadas ao longo de três jogos agendados 
para o local. Além disso, várias vertentes do conceito 
de multi-alimentação foi demonstrado no Estádio Mi-
neirão - incluindo os clipes de compilação em Canais 
1 e 2 que agora dividem planos separados de Ação e 
Emoção / Ultra Motion.

Ainda em Belo Horizonte, a HBS testou exaustivamen-
te, segundo explicou a empresa em comunicado, o  Equi-
pment Room Container (ERC), que vinha sendo traba-
lhado desde o mundial da África do Sul. O contêiner foi 
montado na Alemanha pelos engenheiros da HBS após 
terem sido adquiridos os equipamentos dos principais 
fornecedores do setor. Os milhares de cabos (coaxiais, 
Ethernet, áudio etc.) utilizados na ERC foram testados e 
conectados às cabeças de rede do evento para analisar 
os seus resultados. Uma vez completado o teste, os ca-
bos foram desconectados da sala de operações da IBCC, 
mas a ERC continuou em funcionamento para experimen-
tar algumas outras funcionalidades do sistema.

Segundo explica o HBS, o ERC é um equipamento in-
dependente do “HBS House”, situado no TV Broadcast 
Compound, de onde se emitiu o sinal internacional da 
competição dos 16 jogos realizados na Copa das Confe-
derações aos mais de 200 países detentores de direitos 
de transmissão. Esse novo equipamento poderá ser de 
grande utilidade porque irá permitir a HBS transportá-lo 
aos diferentes eventos. Para que o sistema funcione e não 
tenha problemas, os engenheiros da HBS criaram um sis-
tema de airlocks (despressurização) e controle de airflow 
(ar) que facilita o fluxo de ar e temperatura e o controle de 
umidade e lida com as diferenças potencialmente signifi-
cativas que possam existir de um local para outro.

Segundo os responsáveis da HBS, os resultados da 
experiência foram excelentes, a performance do equipa-

Minutos antes do inicio do jogo entre Brasil e Uruguai a 
TV FIFA realiza a apresentação mundial do jogo para o seu 
canal web no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Câmera super slow motion e objetiva Canon Digi 
Super 100 XS posicionada na arquibancada do 
Mineirão à 12 metros do gramado para captar 

situações de impedimento e seguir os principais 
jogadores do ataque do Brasil na primeira parte da 
primeira semifinal da Copa das Confederações 2013
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mento foi exatamente a que tinha sido projetada pelos 
engenheiros da empresa, o que permitirá que o projeto 
se concretize. Assim, a HBS confirmou que o contêiner 
“usado no IBBC de Belo Horizonte será utilizado como 
uma unidade de back-up na Copa do Mundo de 2014 
e 12 novos contêineres serão construídos” para serem 
utilizados nas cidades-sedes da próxima Copa do Mun-
do a realizar-se no Brasil.

Anel óptico
Levando em conta o tamanho continental do Brasil, o 
percurso do sinal não era nada simples, uma vez que 
o IBCC estava localizado em Belo Horizonte, enquanto 
alguns jogos aconteciam em Brasília, Recife ou Salva-
dor, por exemplo. Para essas três cidades-sede, a HBS 
contou com os trabalhos de uma veterana no assunto, 
a MediaLuso, uma das empresas do grupo espanhol 
Media Pro.

Para poder unir as seis cidades-sede com Belo Ho-
rizonte foi preciso a construção de um anel de fibra 
óptica construído pela Telebras e “que garantiu a trans-
missão de dados e imagens dos estádios ao Centro 
Internacional de Coordenação de Transmissão da FIFA 
sem registrar nenhum incidente”, explicou a Telebras. 
Do centro da FIFA, essas imagens foram distribuídas 
pelas emissoras de TV para todo o mundo.

Nesse anel óptico de mais de 10 mil km interligando 
todos os seis estádios participantes, a Telebras utilizou 
links com capacidade total de 100 Gbps “garantindo 
uma transmissão segura e de alto padrão internacional. 
A tecnologia utilizada pela Telebras para iluminar as 
fibras é o DWDM (Dense Wavelengh Division Multiple-
xing), com equipamentos desenvolvidos no país, e que 
permite a transmissão simultânea de diversas progra-
mações em alta definição (HDTV)”.

Um balanço realizado pelo presidente da Telebras, 

Caio Bonilha, diz que a Copa das Confederações foi 
um grande desafio para a empresa, ela dinamizou e 
deu vitalidade aos projetos para ampliação da rede e 
oferecimento de um serviço cada vez melhor. “Propor-
cionou também uma projeção da imagem da Telebras 
com padrão internacional de prestação de serviço de 
telecomunicações”.

Segundo Caio, os serviços prestados pela Telebras 
estiveram dentro das especificações da FIFA, que é 
extremamente rígida nas suas exigências. “A Telebras 
se equiparou, em pouco menos de três anos, a todas 
as outras operadoras existentes no país, o que foi um 
avanço extraordinário”, destacou.

Segundo os responsáveis da estatal brasileira, a 
rede da Telebras pode ser dividida em duas partes: a 
primeira é a rede de longa distância, que interliga as 
diferentes capitais e já é utilizada pela operadora para 
as ações do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL). 
Hoje, essa rede já conta com mais de 25 mil km de 
extensão, dos quais mais de 10 mil km compõem o 
anel que interliga as seis cidades-sede da Copa das 
Confederações.

A outra se refere às redes dentro das cidades, ou 
redes metropolitanas. Previstos inicialmente no Plano 
Nacional de Banda Larga (PNBL), novos trechos ligam a 
rede nacional da Telebras aos estádios e demais pontos 
de interesse da Copa das Confederações e Copa do 
Mundo. O Governo Federal prevê investimentos de até 
R$ 200 milhões nessas redes metropolitanas que, após 
a Copa, continuarão sendo da Telebras e permitirão a 
expansão das ações do PNBL nas principais regiões 
metropolitanas brasileiras.

Até o momento, os investimentos da Telebras nas re-
des metropolitanas já chegaram a R$ 60,16 milhões. Um 
ponto peculiar da rede provida e operada pela Telebras 
é “que ela tenha uma qualidade muito superior à pratica-
da hoje no mercado brasileiro. Os requisitos técnicos da 

Unidades móveis e uplinks das emissoras brasileiras (TV 
Globo e TV Bandeirantes) no TV Broadcast Compound 
do Estádio do Mineirão antes do jogo que levaria o 
Brasil à final da Copa das Confederações 2013

TV Broadcast Compound no Estádio do Mineirão, antes 
da primeira semifinal da Copa das Confederações 2013 
realizado no dia 26 de junho de 2013

©
 F

ot
o:

 R
ed

a
çã

o

©
 F

ot
o:

 R
ed

a
çã

o



(21) 2493.0125
phase@phase.com.br
www.phase.com.br

PHASE Engenharia, há trinta anos oferecendo com exclusividade produtos de primeira 
linha e tecnologia de ponta para as mais variadas aplicações em Broadcasting e 
Telecomunicações. Phase Engenharia. Experiência em inovação. 

SOLUÇÕES INTEGRADAS
EM SD, HDTV E 3G/3D.

Multiviewers
Servidores de vídeo

MAM & Workflow Tools
Controles mestre, logos e branding
Geradores de sincronismo e teste
Matrizes roteadoras
Conversores e distribuidores
Processadores e sincronizadores
Terminais para fibra óptica
Roteadores em banda L
Sistemas de gerência SNMP
Closed Caption e Time Code

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

an_phase_evertz_210x140mm.pdf   1   21/11/11   20:06

Flávio Bonanome
Redação: Revista da SET

flavio.bonanome@set.org.br

Fernando Moura
Redação: Revista da SET

fernando.moura@set.org.br

FIFA exigem, por exemplo, que a rede tenha uma dispo-
nibilidade de 99,99%, o que significa que a transmissão 
só pode ter algum tipo de falha durante 0,01% do tempo 
de transmissão”, explica a estatal em comunicado.

Copa do Mundo de 2014
Na feira World Broadcaster Meeting (WBM), realizada 
em abril passado na capital fluminense, a FIFA mos-
trou uma série de serviços multimídia projetados para 
a Copa de 2014. E como já estava determinado, se 
reconfirmou que no mundial do Brasil, o IBCC terá sede 
no RioCentro, no Rio de Janeiro. 

Nesta feira, o CEO da HBS, Francis Tellier, tinha afir-
mado ao site oficial da FIFA que “a produção da Copa 
do Mundo da FIFA vai ser absolutamente excepcional”, 
e que a Copa das Confederações “serviria para eliminar 
as últimas dificuldades relacionadas às grandes distân-
cias entre as sedes e às últimas instalações de infraes-
trutura no país-sede”.

O que foi confirmado no fim das reuniões de avalia-
ção da Copa das Confederações realizadas no Rio de 
Janeiro (RJ), entre os dias 01 e 03 de julho passado, en-
tre a FIFA, o Comitê Organizador Local e o Governo Fe-

deral, quando o secretário-geral da FIFA, Jérôme Valcke, 
explicou que a competição teve “sessões muito cons-
trutivas”. “Identificamos as principais lições aprendidas 
em cada área operacional e avaliamos o que pode ser 
melhorado para a Copa do Mundo da FIFA, que começa 
daqui a 342 dias, em São Paulo”. 

“Agora estamos trabalhando com as 12 cidades-sede 
para implementar as principais lições tiradas com vista 
à preparação para 2014 e para os eventos auxiliares, 
como o Sorteio Final e o Seminário das Equipes, para 
garantir que possamos organizar a melhor Copa do 
Mundo do ponto de vista operacional “, disse Valcke 
ao fifa.com.
www.fifa.com
www.medialuso.grupotv.com.pt 
www.hbs.tv
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TESTES E ETIquETAgEM DE EquIPAMEnTOS 
DuRAnTE A COPA DAS COnFEDERAçõES
Agentes da Anatel estiveram em todos os estádios onde foram realizados jogos da 
Copa das Confederações para tentar organizar o espectro e evitar interferências de 
frequências. O balanço dos responsáveis foi positivo. 

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realizou 
uma força tarefa de fiscalização nas seis cidades-sedes 
onde foi disputada a Copa das Confederações 2013 – Sal-
vador, Fortaleza, Recife, Brasília, Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro – executando um trabalho intensivo de fiscaliza-
ção, teste e etiquetagem de todos os dispositivos sem fio, 
tais como: transmissores de mão, microfones sem fio (de 
mão e de lapela), câmeras sem fio etc.
Segundo Thiago C. H. Botelho, gerente de fiscalização da 
Anatel entrevistado pela Revista da SET no Estádio do 
Mineirão, em Belo Horizonte, horas antes da primeira se-
mifinal da Copa das Confederações 2013 disputada entre 
o Brasil e Uruguai, foram fiscalizados 3.648 dispositivos 
durante os 15 dias da competição dos quais 3.523 foram 
permitidos e cumpriram os requisitos preestabelecidos 
pela entidade e 125 foram impedidos de ser utilizados por 
estar fora de regras.
Segundo explicou Botelho, o projeto da Anatel para 
a Copa do Mundo quer organizar o espectro e evitar 
problemas durante a competição, primeiro na Copa 
das Confederações – uma espécie de teste – e mais 

tarde, na Copa do Mundo que se realizará em junho 
de 2014 no país. Para isso, durante o período dos 
jogos, agentes da Anatel estiveram nos estádios re-
alizando testes preliminares, com o objetivo de afe-
rir se os dispositivos de telecomunicações estavam 
corretamente configurados, em conformidade com os 
parâmetros descritos na licença de uso temporário de 
radiofrequências emitida pela Agência.
Para a realização desta força tarefa que envolveu 190 fis-
cais nas seis cidades-sedes, e espera ter mais de 200 no 
próximo ano espalhados pelas 12 cidades-sedes, a Anatel 
adquiriu novos softwares “que deram mais agilidade a 
emissão das licenças temporárias de uso do espectro e 
com novos equipamentos para monitorar o espectro e 
permitir que as equipes de rádio e televisão que cheguem 
ao Brasil vindas de todo o mundo possam trabalhar tran-
quilas e em segurança”, disse Botelho.
Estes parâmetros exigiam que todos os usuários que re-
quisitaram o uso temporário de radiofrequências tivessem  
que apresentar seus equipamentos para teste e etiqueta-
gem. O procedimento foi realizado em postos de controle 

Desenhado especialmente para a realização do Projeto Copa do Mundo da Anatel o analisador de espectro da Agên-
cia reguladora conta com uma antena desenhada por engenheiros do organismo que permite o analise rápido dos 
dispositivos que utilizam rádio frequência

Por Fernando Moura em BH
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LANÇAMENTOEXCLUSIVO

O Rádio Texto é um aplicativo que  
torna acessível, a milhares de 
deficientes auditivos, a leitura de todo 
e qualquer conteúdo oferecido pelas 
emissoras de rádio, transcritas em 
tempo real para qualquer dispositivo 
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gere mais receita e confiança para sua 
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AnSteno-21x28DUASFACES.indd   1 01/08/2013   17:40:34



50   Revista da SET  |  julho

HBS no Brasil

instalados pela Anatel, na área de Tecnologia da Infor-
mação de cada estádio como o instalado no Estádio do 
Mineirão e onde a Revista da SET conversou com Botelho 
e com o superintendente de fiscalização da Anatel, Marcus 
Vinícius Paolucci.
Paolucci, que assumiu a superintendência de fiscalização 
da Anatel no 30 de abril passado - no marco de altera-
ções na estrutura da Agência que visam  a ampliação e 
eficiência da regulação e a fiscalização dos serviços de 
telecomunicações -, afirmou que pretende ampliar a regu-
lação e a fiscalização dos serviços de telecomunicações 
mostrando-se satisfeito com a operação realizada na Copa 
das Confederações.
“A etiquetagem é uma garantia para quem está usando 
que não haverá interferência de sinal nos estádios. Assim, 
a Anatel garante que esse equipamento não interfere em 
ninguém nem será interferido”, explicou Paolucci.
A ideia da Agência Reguladora é continuar a fiscali-
zação já que para utilizar radiofrequência “é preciso 
homologar o equipamento e pedir o uso temporário 
do espectro, por isso estamos realizando essa ação 
como experiência piloto que repetiremos na Copa do 
Mundo e faremos na Jornada Mundial da Juventude 
no Rio de Janeiro, no final de julho. A ideia é realizar 
esse tipo de ações em grandes eventos e com elas dar 
tranquilidade à mídia que está trabalhando no local”, 
disse o superintendente da Anatel.
A força tarefa da Anatel começou antes do início da 
competição em cada cidade-sede. Os agentes da agên-
cia reguladora estiveram a postos para a realização 
de testes cinco dias antes do primeiro jogo em cada 
estádio e dois dias antes dos demais jogos durante o 
decurso da competição.
Para identificar a etiquetagem, cada estádio teve as-
sociada a si uma cor distinta para distinguir equipa-
mentos emissores de radiofrequências e permitir seu 

acesso ao local. Os dispositivos aprovados foram mar-
cados com uma etiqueta da cor específica do estádio, 
indicando que seu transporte e operação naquele lo-
cal estavam autorizados.
A etiqueta “uso não permitido” foi aplicada a todo equi-
pamento que falhou no teste de conformidade e que não 
pôde ter a irregularidade sanada durante o período de 
testes. Além dos agentes instalados para a realização dos 
testes, a Anatel espalhou pelos estádios outros agentes 
para controlar o trabalho das equipes de TV que participa-
ram do evento. As equipes de segurança foram instruídas 
para direcionarem quaisquer pessoas operando um dispo-
sitivo de telecomunicações não etiquetado para a área de 
Tecnologia da Informação do estádio.
“O balanço da ação foi muito positivo para Anatel e 
para as equipes de TV porque garantiu a não interfe-
rência no espectro”, avaliou Paolucci. Questionado pela 
Revista da SET sobre a produção de eventos esportivos 
no país ou outros grandes eventos onde, por vezes, 
existem interferências de espectro, o superintendente 
da Agência disse que é preciso que as interferências se-
jam denunciadas para que, desta forma, a Anatel possa 
atuar e corrigir os problemas. 
“A força tarefa que a Anatel criou para a Copa do Mundo 
vai adquirir conhecimentos e com as novas tecnologias 
adquiridas poderemos, se houver demanda das entidades 
que representam o setor, tentar realizar algum tipo de co-
ordenação que evite os problemas de espectro no Brasil”, 
disse Botelho. “O feedback dos profissionais da imprensa 
tem sido muito positivo porque quando se realiza este 
tipo de ação melhora muito o trabalho. Respeitam-se os 
limites e se trabalha de acordo com a lei, por isso temos 
de tentar trabalhar em parceira para assim ter eventos 
esportivos nacionais sem problemas de interferência, que 
sabemos que existem”, afirmou.
www.anatel.gov.br

O superintendente de fiscalização da Anatel, Marcus 
Vinicius Paolucci e o gerente de fiscalização da Agência, 
Thiago C. H. Botelho, avaliam positivamente a força 
tarefa de fiscalização realizada durante a Copa das 
Confederações 2013

Anatel esteve em todos os estádios onde foram realiza-
dos jogos da Copa das Confederações, na execução do 
trabalho de fiscalização realizou teste e etiquetagem, de 
3.648, sendo 3.523 permitidos e 125 não permitidos
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reportagem | copa em 4K

Evento serve de 
laboratório para testes 
com tecnologia 4K
A FIFA, em parceria com a Sony, realizou durante a Copa das 
Confederações 2013 testes de produção ao vivo em 4K, os 
primeiros do gênero no mundo e com bons resultados, segundo 
os seus responsáveis. A Revista da SET esteve no Estádio Mineirão, 
em Belo Horizonte (MG), para conferir de perto estes testes. 

Por Fernando Moura

Na edição 2013 da Copa das Confederações realiza-
da no Brasil, a TV FIFA em parceria com a Sony, 
patrocinador oficial do evento, produziu experimen-

talmente durante o campeonato três jogos com tecnologia 
4K para testar a realização ao vivo das partidas na sede 
da HBS (Host Broadcast Services, empresa criada pela Fifa) 
instalada no Estádio Governador Magalhães Pinto, mais co-
nhecido como Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O 
primeiro passo pensando na transmissão ao vivo de alguns 

jogos em 4K no próximo mundial de futebol.
A Revista da SET esteve presente no terceiro jogo re-

alizado no dia 26 de junho de 2013, às 16h, entre Brasil 
e Uruguai pelas semifinais da competição. Antes tinham 
sido realizados outros dois jogos da fase de grupos que 
aconteceram às 16h nos dias 17 e 22 de junho, com o 
Taiti enfrentando a Nigéria e o Japão encarando o México, 
respectivamente.

Os testes foram feitos no Mineirão porque nas suas 
instalações se estabeleceu o Centro Internacional de Co-
ordenação de Transmissão (IBCC, na sigla em inglês) na 
Copa das Confederações 2013 e desde lá foi transmitido 
o sinal internacional para emissoras de mais de 200 paí-
ses que adquiriram direitos de mídia da FIFA. Ainda ali foi 
realizado o Controle de Qualidade de Produção da HBS 
para a realização dos jogos.

Para a realização dos testes de gravação e produção 
ao vivo de conteúdos 4K em tempo real, foram usadas 
sete câmeras Sony 4K PMW-F55, câmera da linha CineAlta 
4K. O teste foi coordenado por uma equipe de profissio-
nais da Sony vindos do Japão, com operadores europeus 
e um caminhão de externa britânico.

A visita foi propiciada e dirigida por Luiz Padilha, dire-
tor de marketing e vendas da área profissional da Sony 
Brasil, para quem os testes foram um êxito. “Penso que 
com eles mostramos que a tecnologia está pronta e po-
demos avançar para a transmissão”, disse Padilha em 
entrevista à Revista da SET no recinto destinado às uni-
dades móveis da HBS no Estádio do Mineirão.

“Ainda é cedo para realizar avaliações, mas recebe-

As F55 precisaram trabalhar com shutter ativado em 1/125 para ter um 
bom rendimento de luz nos primeiros instantes do jogo entre Brasil e 
Uruguai, na primeira semifinal da Copa das Confederações já que nos 
primeiros momentos do jogo o estádio ainda estava com sol e som-
bras no gramado e a luz artificial começava a ser ligada
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mos broadcasters do mundo inteiro em Belo Horizonte 
e o feedback deles com respeito à estrutura montada 
para captação em 4K tem sido muito positivo. Há uma 
série de clientes que teriam aplicações de captação ao 
vivo em 4K muito diferentes e que poderiam aproveitar a 
expertise da Sony para avançar com projetos neste novo 
sistema”, disse Padilha, para quem a “sensação é muito 
boa. Claro que destes testes virão uma série de contri-
buições e pontos de vista de operação técnica que darão 
aos nossos técnicos ajudas importantes para melhorar 
um produto que esperamos que esteja disponível até o 
final de 2013”.

Para Padilha, está na hora dos broadcasters entende-
rem que o 4K já não é só uma tecnologia para cinema 
ou para captação de produções documentais ou ficção, 
mas sim pode ser utilizado para a captação ao vivo. “O 
4K vai explodir na televisão em muito pouco tempo. Na 
Sony vemos que a indústria do consumo vai fazer com 
que o 4K se instale porque já é viável ter TVs 4K a preços 
acessíveis, o que fará com que a demanda de conteúdos 
em 4K aumente”.

Carlos Paschoal, gerente geral de marketing da Sony 
Brasil, reforçou as palavras de Padilha. “Este é o nosso 
grande teste para viabilizar o 4K ao vivo, queremos no ano 
que vem trazer a Copa do Mundo para dentro da casa dos 
brasileiros, com toda a tecnologia 4K possível”, afirmou.

Para o diretor de TV da FIFA, Niclas Ericson, a Copa 
das Confederações foi uma oportunidade perfeita para 
testar novos métodos de tecnologia e produção em 4K. 
“Estamos ansiosos para ver como este torneio ajudará a 
moldar o futuro das transmissões esportivas”, comentou.

Para Ericson, o importante destes testes é o acervo de 
imagens, já que, segundo ele, a tecnologia 4K permite 
que as empresas de radiodifusão capturem imagens com 
definição de altíssima qualidade. Os conteúdos podem 
ser armazenados e usados de forma a atingir todo o seu 
potencial nos próximos anos, quando os aparelhos de 
televisão vendidos nos mercados de consumo estiverem 

em conformidade com a última geração tecnológica.
Em comunicado, a HBS afirmou que o “novo equipa-

mento foi testado, o pessoal foi treinado e conceitos de 
produção foram implementados. A produção 4K foi rigo-
rosamente testada em Belo Horizonte”, e “pode desem-
penhar um papel inestimável para ajudar a FIFA, a HBS e 
outros interessados na preparação para a Copa de 2014”.

Para a HBS, o mais importante dos testes é que a tec-
nologia 4K vai permitir que, em casa, os telespectadores 
possam ter “uma imagem verdadeiramente imersiva” que 
permite mostrar “vários níveis de primeiro plano e fundo, 
colocando os jogadores e objetos do campo em diferen-
tes níveis de relevo”.

No comunicado, a HBS reconhece que os testes fo-
ram positivos mas que “ainda não está determinado se a 
produção 4K será implementada no Copa do Mundo de 
2014. A produção 4K de eventos esportivos ao vivo ainda 
está em seus estágios iniciais e uma série de problemas 
logísticos continuam a ser discutidos” e devem ser re-
solvidos. Assim, todos os envolvidos no projeto estão 

A Câmera master (número 1) no plano de câmera da 
Sony esteve equipada com uma lente Fujinon Mount 24-
180 mm T2.6 que precisou de um sistema especial para 
ter opções de foco e zoom eletrônico

 A Câmera de curtos (Câmera 2), que foi usada para a 
realização de planos curtos, contou com uma lente PL 
Mount 75-400 mm T2.8 - T3.8 35 mm 

As posições 5 e 6 do estádio situadas, aproximadamen-
te, a 6 metros de altura na arquibancada do Mineirão 
a diferença das câmera 1 e 2 utilizaram lentes HD 
de TV. Neste caso foram utilizadas objetivas Fujinon 
XA99×8.4BESM DIGIPOWER 99 Premium Field Lens 99x 
zoom lançadas em abril, na última NAB
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copa em 4K

“extremamente impressionados com o rápido desenvolvi-
mento da tecnologia e produção associada” a ela.

No Mineirão, os engenheiros da Sony, os responsáveis 
da TV FIFA e alguns dos engenheiros da TV Bandeirantes 
e TV Globo consultados pela reportagem da Revista da 
SET coincidiram em dizer que daqui para frente o maior 
desafio é determinar como será realizada a transmissão 
do sinal e sua posterior distribuição, para o qual será 
preciso definir uma série de coisas que não tem a ver só 
com a questão tecnológica, mas também com decisões 
políticas e estruturais no país e no mundo que regulem 
este tipo de transmissão de sinal.

F55, a estrela do Mineirão
O equipamento escolhido pela Sony para a realização do 
teste foi a câmera F55, que possui um sensor CMOS de 
formato nativo 4K incluindo um obturador global para 
eliminar efeitos enviesados de rolamento de obturador e 
segmentação de flash, entregando vasta gama de cores 
fiéis para reprodução de cor verdadeira. A câmera possi-
bilita ainda ampla exposição de latitude (14 stops), de 
alta sensibilidade e baixo ruído.

Com gravação em formato Super 35mm, com uma re-
solução nativa de 4096x2160 (11,6 milhões de pixels, 8.9 
milhões efetivos). No teste, foi utilizado o codec XAVC 4K 
(QFHD) 4:2:2, com um bit rate até 30 fps de 300 Mbps, 
e compressão MPEG-4 AVC/H.264, apresentado em abril 
na NAB 2013.

Este novo codec suporta resoluções de 4K (3840x2160), 
HD e proxy segundo a necessidade do produtor e a cir-
cunstância na qual esteja sendo utilizada a câmera de 
CineAlta, em uma compressão de MPEG-4 e já não o MXF 
utilizado nas câmeras profissionais.

Isso porque as câmeras de CineAlta oferecem suporte 
de multi-codec que permitem gravações feitas diretamen-
te em cartões SxS, modelo SxS PRO+ (Plus) para grava-
ções na F55 em 4K a 60p:422 10-bit XAVC e HD:422 10-bit 
XAVC em alta taxa de quadros.

Ainda, para as F55 poderem transmitir ao vivo foi co-
locado na sua parte posterior o adaptador CA-4000, um 

adaptador de transmissão 4K através de fibra, especial-
mente desenhado pela Sony para a utilização desta câ-
mera de CineAlta em transmissões ao vivo.

Este adaptador permite a captura de imagens ao vivo 
em 4K provenientes da câmera com formato 35mm atra-
vés do sensor CMOS 4K transformando este dispositivo e 
seu High Frame Rate (HFR), emitindo 4 sinais HD simulta-
neamente para o caminhão de externas.

Segundo explicou à Revista da SET, Julio Lam, ge-
rente sênior de marketing da Sony América Latina, da 
divisão de soluções profissionais, este “adaptador per-
mite transmissão através de fibra em 4K até 2.000 m 
de distância sempre com cabos de fibra padrão SMPTE 
(Society of Motion Picture and Television Engineers). Este 
adaptador é fundamental para transformar a câmera em 
um dispositivo de captura em eventos ao vivo”, disse.

Ainda, segundo informaram os responsáveis da Sony 
no Mineirão, é possível ligar a F55 a um monitor de LCD 
4K, de 30 polegadas, o PVM-X300 usando interfaces 3G/
SDI em resolução 4096x2160 para monitoramento ao vivo 
de até 60p durante as gravações XAVC 4K, assim como 
reproduzir imagens XAVC 4K. Da mesma forma, também 
é possível conectá-la diretamente à TV de LED BRAVIA 4K 
de 84 polegadas para monitoramento das imagens da 
câmera em 60p 4K (em resolução redimensionada hori-
zontal de 3840 pixels).

Para que os cinegrafistas, vindos especialmente de 
diferentes partes do mundo, pudessem operar com 
maior facilidade as F55, as câmeras foram montadas com 
Viewfinder Full HD DVF-L700. Este compacto viewfinder 
de LCD de 7 polegadas permite alta resolução ao filmar 
em 2K e 4K, com representação de imagens em HD de 
1920x1080 nos quais ainda foi definido uma margem de 
segurança para melhor resultado nos enquadramentos. 
Se bem o formato 4K trabalha em 16:9, os técnicos japo-
neses da Sony preferem ter uma margem de segurança 
no viewfinder para ter mais tranquilidade na hora em que 
os operadores de câmera realizam os enquadramentos.

Isso porque, como explicou Kajita Hiroshi, engenheiro 
da Sony Japão, responsável pelos testes realizados em 
Belo Horizonte, “ainda não está definido o padrão de 
enquadramento e a margem de segurança (safe area) e 
por isso é necessário colocar marcas para testar o melhor 
sistema de segurança”.

Para Luiz Padilha, diretor de marketing e vendas da área 
profissional da Sony Brasil, a tecnologia 4K esta pronta 
para produções ao vivo e a Copa de 2014 pode ser uma 
excelente amostra dessa capacidade
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Operador de câmera da HBS testa o equipamento horas 
antes da realização do terceiro teste de captação 4K no 
Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte
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Plano de câmeras
Para os testes, a Sony e a FIFA decidiram utilizar apenas 
9 câmeras, das quais sete foram F55 e duas HD com up-
-converter, todas conectadas através de fibra óptica, ao 
caminhão de externa.

As objetivas, então, variaram segundo a posição das 
câmeras entre soluções de alta performance ENG para 
câmeras de 2/3 polegadas, e as Premier PL Mount 4K+, 
quase todas novidades apresentadas pela Fujinon na úl-
tima edição da NAB, em Las Vegas. Para as primeiras, foi 
necessário ajustar as objetivas tradicionais de 2/3 para 
câmeras 4K com seu sensor full-frame, e as PL Mounts 
precisaram, ainda, de um sistema especial para ter op-
ções de foco e zoom eletrônico.

O plano de câmeras da FIFA para estes testes experi-
mentou diferentes tipos de objetivas nas posições esco-
lhidas dentro do Estádio do Mineirão. Assim, foram colo-
cadas nas duas principais posições de realização do jogo, 
a câmeras a master (câmera 1) e a de curtos (câmera 2) 
lentes de 35 mm até agora utilizadas em cinema digital. 
Na câmera 1 foi montada uma lente PL Mount 24-180 mm 
T2.6 , e na 2 uma PL Mount 75-400 mm T2.8 - T3.8.

Essas lentes contam com um anel de ouro que gera 
uma grande versatilidade de desempenho de seu foco, 
íris, zoom, cor e contraste. Sua excelente resolução e MTF 
uniforme trabalham com grande sistema de iluminação 
em toda a extensão da sua imagem e distâncias focais. 
Os sistemas de foco, zoom e iris estão na mesma posição 
nas duas lentes, o que permite a fácil mudança de lentes 
se for necessário.

Para esses testes foi utilizado o processador Sony 
MPU4000, que permite que as objetivas cinematográficas 
da Fujinon sejam conectadas às câmeras de CineAlta e 
transmitam o sinal até a unidade móvel. Mas, segundo ex-
plicaram os engenheiros da Sony, este processador ainda 
não é compatível com todas as lentes 2/3 polegadas exis-
tentes no mercado, além de que ainda existem algumas 

imperfeições de lente que diminuem a qualidade do dis-
positivo quando se utiliza uma objetiva cinematográfica.

Segundo Kajita Hiroshi, essas objetivas são excelentes 
e se adaptam perfeitamente a este tipo de trabalho, mas 
é preciso aperfeiçoar ainda mais o sistema. “Com elas 
obtivemos resultados fantásticos. A qualidade de imagem 
é incrível e como as distâncias focais são de primeiro 
nível, a câmera se adapta perfeitamente aos movimentos 
exigidos para a realização de um evento ao vivo deste 
porte”, disse Hiroshi à Revista da SET durante a prepara-
ção do equipamento que ia ser testado pela terceira vez 
na capital mineira.

“Nas duas primeiras emissões aprendemos muito. Ex-
perimentamos e testamos equipamentos, a ideia é hoje 
aperfeiçoar os procedimentos para assim fazer uma exce-
lente transmissão. Daqui para frente o nosso objetivo é 
definir o padrão e avançar com a transmissão ao vivo de 
eventos esportivos em 4K”, explicou Hiroshi.

A câmera 3 trabalhou com uma objetiva Premier PL 
85-300 Cabrio (modelo ZK3.5×85) de montagem PL; e as 
posições 4 (câmera Sony HD), 5 e 6, com objetivas para 
produção em campo XA99x8.4 UltraWide, uma das so-
luções para esportes mais relevantes apresentadas pela 
marca japonesa na NAB 2013.

Assim, com uma distância focal de 85-220 mm em 
T2.9 e 300 mm em T4.0, com 200 graus de rotação de 
focagem, a PL 85-300 esteve equipada com a aba de 
ajuste de distância focal, um MOD de 1,2 m, função ma-
cro para objetos a uma distância mínima limite de 97 
milímetros (3,8 polegadas), cobrindo um sensor de 31,5 
milímetros de diagonal.

A objetiva XA99x UltraWide, segundo os responsáveis 
da divisão de produtos profissionais e broadcast da Fuji-
Film, é ideal para a cobertura ao vivo de grandes eventos 
esportivos. Essa objetiva de grande alcance foi lançada 
em Las Vegas com um upgrade da tecnologia de assis-
tência de precisão do foco, a Precision Focus Assist (PF), 
a maior novidade do modelo. 

Com um zoom 99x, a XA99x UltraWide possui uma 
amplitude de focagem de 8.4 até 832 mm, e MOD de 2,9 
m. Trabalha com a integração de um estabilizador de ima-
gem recentemente desenvolvido pela marca que segundo 
os responsáveis da FujiFilm é fundamental para produção 

A objetiva Fujinon Cabrio 85-300 foi utilizada pela Sony 
para a câmera 3 colocada no gramado. Esta foi uma das 
novidades da marca na última NAB 2013

A parte posterior da câmera F55, onde esta afixado o 
viewfinder é o adaptador CA-4000 que permite o saída 
através de fibra óptica do sinal 4K da câmera
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HD à longa-distância e com movimentos rápidos como os 
que acontecem em eventos esportivos. 

As posições 8 e 9, ambas 4K, trabalharam com lentes 
PL 19-90mm Cabrio, modelo ZK4.7×19, também apresen-
tadas na NAB 2013, que chegaram ao mercado com peso 
e tamanho semelhante a uma das suas antecessoras, 
mas com maior distância focal.

Caminhão de externas
O caminhão de externas vindo especialmente da Inglater-
ra esteve equipado com a melhor tecnologia do mercado, 
sendo a primeira unidade móvel de produção construída 
especificamente para fazer captação em 4K, e que pode 
ser utilizada, também, como unidade móvel HD e 3D.

O sinal captado pelas câmeras F55 é transportado 
até a unidade móvel através de cabos de fibra óptica. 
Assim, o sinal 4K RAW emitido pela câmera é enviado 
através de uma unidade de processamento que o divide 
em quatro sinais HD que podem ser transportados atra-
vés de sinais 3Gb separados. Ele também permite que as 
unidades de controle da câmera instaladas no caminhão 
possam controlar o equipamento como se este realizasse 
captação em HD e, desta forma, os operadores de vídeo 
(CCU – Unidade de controle de câmera) possam realizar 
acompanhamento de foco e zoom como se estivessem 
realizando uma transmissão em HD.

Para isso ser possível, o encaminhamento do sinal foi 
feito com o roteador Miranda que traz à unidade móvel 
quatro sinais HD, com mais de 3 Gbps cada sinal HD. 
Desta forma, “quando os sinais passam para o EVS ou 
gravadores SR, eles ocupam quatro conectores BNC”, co-
mentou Hiroshi.

Ainda, os testes foram realizados com um switcher 
MVS-8000X, monitores PVM-X300, e um deck de grava-
ção SR-R1000, todos equipamentos da Sony. O switcher 
conta com um sistema de 2 M/E (quatro keyers por M/E 

para um total de oito, com um total de quatro resizers), 
com processadores que tomam um total de 10 RU e su-
portam até 164 entradas, por exemplo. Outra diferença 
importante é que eles suportam conexão 3G e produção 
estereoscópicas necessárias para este tipo de trabalho.

O sistema de replay foi realizado com o novo sistema 
da EVS apresentado na última NAB 2013. O novo EVS 4K 
Live Slow-Motion Replay System é o primeiro sistema de 
replay do mundo em 4K/UltraHD. Baseado no servidor de 
produção XT-3, este EVS 4K fez nos testes o ingest de 4 
feeds 3G-SDI em simultâneo enquanto reproduziu outros 
4 feeds 3G-SDI permitindo o replay instantâneo de vídeo 
em 4K, o que é equivalente a 16 canais em HD ao vivo 
para garantir suporte ao vivo de oito milhões de pixels a 
50 ou 59,94 frames por segundo.

Como na demonstração feita pelos engenheiros da 
EVS na NAB 2013, no caminhão onde foram feitos os 
testes em 4K dos jogos da Copa das Confederações, foi 
utilizado um único canal de entrada e saída comutável 
entre as diferentes câmeras utilizadas.

O servidor 4K XT3 instalado na unidade móvel foi con-
trolado através do painel EVS’LSM, o que permitirá aos 
usuários atuais do sistema operar o novo servidor sem 
necessidade adicional de treinamentos.

James Stellpflug, vice-presidente de produtos esportivos 
da EVS para América, explicou à Revista da SET em entre-
vista realizada desde os Estados Unidos, que este servidor 
é uma “primeira versão do equipamento” que certamente 
“será melhorada no futuro” a medida que se desenvolvam 
os testes e o equipamento seja utilizado nas produções.

Para Stellpflug, a possibilidade de produção ao vivo 
em 4K ser completa é o mais importante benefício do 
sistema, já que com esta solução, “além de receber o sinal 
em 4K, podemos gerar replays no mesmo formato”, já que 
o 4K XT3 permite a entra e saída de vídeo em 4K através 
de 4x vias QUAD-HD SDI 1080p/60 Level-A. Até agora “as 
operações foram limitadas a uma entrada e uma saída 4K, 

Viewfinder Full HD DVF-L700 com margem de seguran-
ça. Se bem o 4K é 16:9 os técnicos japoneses da Sony 
preferem ter uma margem de segurança nos viewfinder 
para ter mais tranquilidade na hora em que os operado-
res de câmera realizam os enquadramentos
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O FIFA TV 4K Event Test realizado no Estádio Minei-
rão onde alguns privilegiados puderem tomar contato 
com as primeiras imagens 4K captadas ao vivo pela 
equipe da Sony
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mas estamos trabalhando para melhorar isso”.
Mas, essa não foi a primeira vez que se utilizou este 

sistema, em caráter experimental, já que na semifinal da 
Liga dos Campeões da UEFA, realizada em Munique, Ale-
manha, entre o Bayern de Munique e o Barcelona, em 23 
de abril de 2013, um outro teste semelhante já havia sido 
realizado de forma semelhante. 

Como na Liga dos Campeões, os técnicos da Sony 
configuraram o XT3 4K com uma entrada e uma saída em 
4K, mas como dito, a EVS estuda ter uma solução que 
permita a captação de 3 canais em 4K em um único XT3 
com dois canais de gravação e um de replay ou um de 
gravação e dois de replay.

Um dos diferenciais deste equipamento 4K/UltraHD é a 
hipótese de acessar e controlar o conteúdo remotamen-
te e a introdução de tecnologia EVS C-Cast que permite 
oferecer aos espectadores imagens com multi-ângulo e 
sequências exclusivas de entrega por meio de aplicativos 
de segunda tela, durante os eventos ao vivo.

O sistema EVS C-Cast foi testado durante a Copa das 
Confederações com êxito, segundo informaram os opera-
dores que utilizaram o sistema nos dois primeiros jogos.

TV 4K no Mineirão
A Revista da SET teve acesso ao FIFA TV 4K onde os con-

teúdos foram gerados durante os dois primeiros jogos 
realizados no Estádio do Mineirão. Para isso, a equipe da 
Sony editou e armazenou os melhores momentos de Taiti 
e Nigéria, e de Japão contra o México, para exibir a con-
vidados especiais. Durante os jogos, foi possível assistir 
ao vivo a transmissão dos jogos.

Utilizando três TVs de LED Bravia 4K, os engenheiros 
da Sony Japão exibiram dois sinais diferentes para que 
os telespectadores pudessem perceber as diferenças. 
Para isso, na TV instalada no meio da sala foi transmitido 
um sinal 4K através de um sistema de HDMI e nas duas 
TVs instaladas nas pontas, o mesmo sinal, mas com um 
down-converter para HD. Foi nítida e clara a diferença 
dos sinais, com uma altíssima qualidade nos dois já que 
mesmo o sinal HD provêm do sinal captado pelas câma-
res F55 da Sony. 

Stitching
As imagens em 4K geradas por essas câmeras foram 
utilizadas também pela primeira vez no Brasil, com 
a tecnologia de Stitching, um sistema que permite 
emendar as imagens ao vivo como se fosse uma gran-
de imagem panorâmica do estádio de altíssima reso-
lução. Essa tecnologia permitiu o uso de 2 imagens 
4k emendadas lado a lado de forma a se extrair qual-
quer parte necessária da imagem para as produções 
ao vivo em HDTV, facilitando assim a recuperação de 
qualquer situação ou lance do jogo, mesmo que não 
tenha sido transmitido ao vivo, como por exemplo 
uma falta ou lance fora do plano de transmissão do 
jogo. O sistema de Stitching permite que se tenha 
um corte de câmera virtual, também chamado de cut-
-out, que oferece todo o dinamismo necessário para 
eventos esportivos ao vivo, com o uso de somente 2 
câmeras para cobertura completa do campo.
http://sonypro.com.br/home
www.fujifilm.com
http://pt.fifa.com
www.hbs.tv

Fernando Muro, especialista de produto de produção ao 
vivo AV Media da Sony Europa acredita que será possí-
vel ter jogos da temporada 2014 da Liga Espanhola de 
futebol produzidos em 4K
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Fernando Moura
Redação: Revista da SET

fernando.moura@set.org.br

Imagens das Câmeras 4k emendadas
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Especialmente construído para transmis-
sões em 8K o caminhão “super Hi-Vi-
sion”, da NHK, realizou captação em 8K a 
partir do Mineirão

Câmera Master da NHK, com tecnologia 
em 8K, na transmissão do jogo Brasil x 
Uruguai na Copa das Confederações da 
FIFA 2013 no Estádio do Mineirão

A Câmera 8K da NHK ainda precisa de 
muitos cabos para poder enviar o sinal 
do dispositivo ao caminhão de externa 
vindo do Japão, especialmente, para os 
jogos em Belo Horizonte

TESTES EM 8K
A NHK do Japão realizou testes em 8K

Uma equipe especializada do 
canal estatal japonês NHK rea-
lizou testes de captação 8K no 
Estádio do Mineirão em Belo 
Horizonte e na final da Copa das 
Confederações 2013, realizada 
no Estádio Maracanã, no Rio de 
Janeiro. A NHK espera começar a 
transmitir 8K em 2015.
Os trabalhos da NHK foram re-
alizados nos dois estádios com 
um caminhão especialmente 
trazido do Japão que permite a 
captação e produção de sinais 
8K (7680x4320 pixels - 33,2 
megapixels), ou seja, SHV (Su-
per Hi-Vision), uma resolução de 
imagem 16 vezes mais alta que 
a do Full-HD, e que pode captar 
áudio surround em 22.2 canais. 
Assim, os técnicos japoneses 
trabalham com o codec HEVC (High-Efficiency Video Co-
ding) que já foi aprovado pelo UIT e permite manipular o 
sinal SHV, mas que ainda não foi normatizado pela SMP-
TE. Este sistema utiliza uma frequência de 120 Hz.
Estes testes de captação não foram os primeiros no 
Brasil, já no início de 2013, engenheiros da estatal 
japonesa tinham estado no Rio de Janeiro realizando 
captação de imagens no Carnaval do Rio 2013.
Os engenheiros da NHK preferiram não dar detalhes 
dos testes de captação em 8K, mas a Revista da SET 
pôde observar que foram utilizadas pelo menos duas 
câmeras no Estádio do Mineirão. Uma 8K posicionada 
junto as demais câmeras principais (tanto as duas 4K 
como as duas da transmissão oficial realizada pela 

HBS para a transmissão do jogo) e junto do gramado 
uma FOR-A FT-ONE, a primeira câmera de alta veloci-
dade do mundo, full 4K com frame rate variável que 
permite realizar super slow motion em 4K.
Essa câmera grava com uma resolução 4K até 900 
quadros por segundo (fps). Assim, este dispositivo 
incorpora o inovador FT1-CMOS, um obturador de 
sensor CMOS de cor. O FT-ONE CMOS foi desenvol-
vido pela FOR-A para gravar em formato RAW na-
tivo em alta velocidade em memória RAM interna. 
Desta forma, o material pode ser transferido para 
cartões de memória SSD ou inseri-la no fluxo de 
trabalho, por exemplo de uma emissora tanto em 
4K como em 1080i.

A emissora estatal japonesa, NHK realizou transmissões com tecnologia 8K e 
trouxe para realizar replays em super slow motion a nova a FT-ONE
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4K EM 2014
Transmissão 4K no Brasil durante Copa do Mundo de 2014

A Rede Globo de Televisão, parceira da FIFA na Copa 
do Mundo de 2014, trabalha pensando na possibilida-
de de ter algum tipo de transmissão em 4K no país 
em junho de próximo ano. A Revista da SET conversou 
com exclusividade com José Manuel Fernandez Mari-
nho, diretor de engenharia de notícias e esportes da 
TV Globo, para quem será possível realizar transmis-
sões em 4K na Copa do realizada no Brasil.
“O objetivo dos testes é analisar a tecnologia 4K. Já 
sabemos que em termos de captação ela está pronta, 
agora estamos estudando a distribuição do sinal e 
para isso uma série de companhias trabalham nesse 
sentido. Precisamos ter set-top-boxes, enconders e si-
nal para ver se será possível no futuro emitir e receber 
na PayTV”, disse Marinho. 
De todas as maneiras, o diretor da TV Globo é cautelo-
so, assumindo que o caminho é longo. “Penso que para 
transmissões de broadcasting tem de se discutir e defi-
nir as estruturas de espectro. Na TV a cabo penso que 
há condições já que os fabricantes estão trabalhando 
para viabilizar essa transmissão”, disse Marinho.
Assim, o executivo da TV Globo considera que “será 
possível ter em alguns lares transmissão em 4K” du-
rante a Copa do Mundo que se realizará no Brasil em 
junho de 2014. O que ainda falta analisar é como será 
viabilizada a transmissão e quem poderá receber o 
sinal 4K nas suas casas e em que cidades, mas “as 
condições estão dadas para que possamos fazê-lo”, 
disse o diretor de engenharia de notícias e esportes 
da TV Globo.

Marinho disse ainda à Revista da SET, na área reserva 
ao HBS no Estádio do Mineirão, que o balanço da 
Copa das Confederações é muito positivo. “Nós tive-
mos boas lições que agora vamos utilizar para dese-
nhar os nossos planos visando a Copa de 2014”.
Para Luiz Padilha, o Brasil tem um momento fantástico 
para se explorar. “O brasileiro adora futebol e carnaval 
e eles vêm aí, em 4K. Nós estamos lançando as TVs 
em 4K e o preço está baixando, por isso penso que a 
demanda do mercado fará os broadcasters avançarem 
com este tipo de captação também esperamos que se 
acelere o processo de implementação do 4K. Acredito 
que vai existir uma interação entre consumo e broad-
cast. Uma coisa chama a outra e algumas televisões 
já começaram a produzir, por isso o público vai pedir 
conteúdo em 4K e as emissoras vão acompanhar”, 
explicou o otimista Padilha.
Pensando nestas demandas, a Sony lançou o primei-
ro modelo 4K 3D, do Brasil, em novembro do ano 
passado e está ampliando sua linha de TVs com essa 
tecnologia para o consumidor final. Em julho, dois no-
vos modelos de 55 e 65 polegadas em alta resolução 
e altíssima qualidade de som e imagem, chegarão ao 
mercado nacional. Os modelos contam com painel LED 
4K (3840 x 2160 pixels), resolução aproximada de 8.29 
megapixels – equivalente a quatro vezes ao de uma 
TV Full HD. Observado a uma distância de 1,3 metro 
(para TVs de 65”), os pixels individuais de uma TV 4K 
não são vistos, o que cria a experiência de assistir TV 
com a mesma qualidade das imagens na vida real.

Para José Manuel Fernandez Marinho, diretor de engenharia de notícias e esportes da TV Globo é possível que em 
2014 existam canais de TV a cabo com transmissões em 4K, tendo como base os investimentos que estão sendo 
realizados na área
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PRINCIPAIS TEMAS:

1. PROCESSAMENTO, CODIFICAÇÃO  E TRANSMISSÃO DE IMAGENS/VÍDEO:
Codifi cação de vídeo, codifi cação de vídeo 3-D e multivistas, padrões de codifi cação, 
transmissão de imagem e vídeo em redes de telecomunicações e redes de dados 
para aplicação audiovisual, streaming de vídeo, IPTV e Vídeo sobre IP.

2. PROCESSAMENTO E CODIFICAÇÃO DE ÁUDIO:
Processamento de áudio para produção e broadcasting, áudio sobre IP, implementações 
de áudio digital para cinema e broadcasting e avanços na codifi cação de áudio.

3. TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO:
Tecnologia de antenas, transmissão e recepção para dispositivos fi xos e portáteis, 
propagação de sinais e cobertura de RF.
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SP Filmes poderá 
nascer na Prefeitura 
de São Paulo
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À semelhança do que acontece no Rio de Janeiro com a RioFilme, 
a Prefeitura de São Paulo prepara as bases para a criação do que 
será a agência de fomento municipal ao audiovisual e cinema da 
cidade, uma iniciativa que, segundo Juca Ferreira, secretario de 
cultura de São Paulo servirá como política pública a favor da diver-
sidade e que atenderá as complexas demandas do setor audiovi-
sual. Com essa iniciativa, as duas principais capitais do país terão 
fomento à industria, o que, junto com as iniciativas do governo 
federal alcançam um montante nunca antes oferecido pelo Estado 
ao setor. A pergunta que colocaram muitos dos participantes do 
14º Fórum Brasil de Televisão realizado em São Paulo, nos dias 4 e 
5 de junho, foi se existe mão-de-obra qualificada para utilizar esse 
dinheiro e produzir no país.

Por Fernando Moura

reportagem | produção nacional
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Chegando a São Paulo para dirigir a Secreta-
ria de Cultura da maior prefeitura do país, 
o ex-ministro da cultura, João Luiz Silva Fer-

reira, mais conhecido como Juca Ferreira, afirmou 
ter encontrado uma grande “fragilidade” da secre-
taria e de outras estruturas públicas de cultura. 
“As coisas estão andando mais devagar do que 
eu gostaria, não há profissionais suficientes, os 
equipamentos estão exauridos”, explicou. “Mas 
precisamos fazer mais em vários aspectos. Quere-
mos promover audiovisual e para isso queremos 
criar, à semelhança do Rio de Janeiro, um órgão 
que fortaleça o audiovisual paulistano que poderá 
chamar SPFilmes e será um instrumento de diálo-
go de e para a cidade”, explicou Ferreira à Revista 
da SET após finalizado o painel “Políticas públicas 
para o audiovisual”.

Para Ferreira, o principal é fomentar o “diálogo” e 
fazer deste diálogo uma política pública. “São Paulo 
precisa encontrar a sua marca”, disse Ferreira, que 
tem dúvidas se hoje o maior estrangulamento do se-
tor audiovisual são recursos para a produção. “Acho 
necessária a construção de uma política. Tem como 

criar uma política e ter a agência como principal ins-
trumento”, mas sem ser “clientelista” porque “preci-
samos ter uma maneira mais criteriosa para que o 
dinheiro (público investido no setor) venha de fato 
a incentivar o desenvolvimento da atividade, e não 
criar uma dependência improdutiva”. 

“Na prefeitura não havia política do audiovisual 
nem no governo do Estado [de São Paulo]. Há uma 
ausência do Estado no setor. Sabemos que ele é 
secundário e os que interessam são os que fazem, 
mas o Estado precisa fornecer a infraestrutura e a 
mobilização de recursos. Por isso a política pública 
é estratégica para o desenvolvimento do setor, tanto 
econômico como setorial”, disse Ferreira.

“A SPFilmes tentará ser uma agência de fomento 
do audiovisual da cidade de São Paulo, para isso 
precisamos envolver todos os setores para que es-
tes tenham uma participação ativa neste desenvol-
vimento. Não estamos pensando a SPFilmes isolada 
como se fosse uma varinha de condão que viria a re-
solver os problemas do fomento da atividade. Com 
esta ferramenta vamos construir a política”, explicou 
Juca Ferreira.
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Segundo Sérgio Sá Leitão, diretor-presidente da 
RioFilme e secretário municipal de cultura da Pre-
feitura do Rio de Janeiro, “a atividade econômica 
de produção independente de conteúdo audiovisual 
pode finalmente se tornar uma indústria de verda-
de no Brasil”, mas para isso ocorrer é necessário 
`deslanchar´ “mecanismos automáticos que estejam 
voltados para toda a cadeia de produção. Gerar uma 
maior fluidez em seleção, contratação e desembolso 
tendo como base uma visão de mercado e foco em 
resultados”, disse. “Isto foi o que fizemos na RioFil-
me e está dando os seus resultados”.

“Acreditamos que temos as condições para que 
esta atividade [audiovisual] finalmente se torne in-
dependente, que se desenvolva de forma contínua 
e ajude no crescimento do PIB do país gerando 
renda e mais emprego. Por tudo isso, pensamos 
que o audiovisual pode se tornar uma atividade 
que não dependa dos desejos governamentais 
como sempre foi pensando em ciclos. O impor-
tante é hoje não desperdiçar essa oportunidade 
trabalhando em conjunto para construir os meca-
nismos para não perder esta oportunidade históri-
ca”, disse Sá Leitão.

Rodrigo Guimarães, gerente de investimento da 
RioFilme, explicou que hoje é possível aprovar um 
projeto para televisão em 30 dias. “Sabemos que 
para produzir em TV tem de ser rápido, então cria-

mos as ferramentas e os processos para agilizar o 
fomento. Trinta dias após apresentado um projeto 
para TV, a RioFilme está pronta a apoiar economica-
mente um projeto”, disse.

Segundo Sá Leitão, entre 2009 e 2012, a empresa 
da prefeitura carioca investiu cerca de R$ 100 mi-
lhões em 252 projetos audiovisuais, dos quais R$ 26 
milhões vieram das receitas de 32 projetos reembol-
sáveis, ou seja com algum retorno para a RioFilme. 
“Nós emprestamos, mas sabemos que algum dinhei-
ro regressará para que possamos seguir investindo 
em novas produções”, disse Guimarães à Revista 
da SET. Ele explicou que considerando apenas os 
projetos reembolsáveis financiados pela RioFilme, o 
investimento resultou em um aporte de R$ 540 mi-
lhões ao PIB nacional, criação de 8.340 postos de 
trabalho na cidade do Rio de Janeiro, e vendas de 38 
milhões de ingressos.

Na atualidade, a Riofilme trabalha na constru-
ção e reativação de dois polos audiovisuais na 
cidade, um na Barra da Tijuca e outro em São 
Conrado, além de capacitação profissional. O polo 
audiovisual da Barra, que está sendo revitaliza-
do, terá uma área construída de 27.000 m2 onde 
se reformarão/construirão 14 estúdios, escritórios 
de produção, locação de equipamentos, pós-pro-
dução, catering, cenotécnica etc. O investimento 
privado ronda os R$ 100 milhões e estará pronto 
em julho de 2016. 

Os novos estúdios poderão ser utilizados durante 
os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. “O Rio vai ga-
nhar o maior e mais moderno complexo de estúdios 
da América Latina, com padrão de qualidade interna-
cional”, diz Sérgio Sá Leitão.

A “Cidade do Audiovisual” que está sendo cons-
truída em São Cristóvão (RJ) terá 14.000 m2 de área 
construída e será a sede da RioFilme e da Rio Film 
Commission. Contará ainda com estúdios, escritó-
rios de produção, cinema, salas para cursos, pós-
-produção etc., e terá um investimento aproximado 
de R$ 35 milhões. A RioFilme espera inaugurá-lo em 
julho de 2016.

Falta de profissionais na área
Um dos pontos no qual a maior parte dos palestran-
tes do 14º Forum Brasil de Televisão concordaram é 
na falta de profissionais para atender o crescimento 
do setor audiovisual no país. 

Na abertura do Fórum, o presidente da Ancine, 
Manoel Rangel, explicou as diversas etapas que fo-
ram superadas para que a Lei do Serviço de Acesso 
Condicionado (SeAC) (INs 100 e 101) fosse imple-
mentada e analisou os resultados do primeiro ano 
de implantação. 

O secretario do audiovisual do Ministério da Cultura, 
Leopoldo Nunes, afirmou que em julho de 2013 serão 
lançados editais para apoio de longa-metragem de baixo 
orçamento, curta-metragem, DOC TV, Curta Criança, Curta 
Animação, AnimaTV, EtnoDoc, Audiovisual sem Fronteiras 
(para alunos e professores de cursos do audiovisual)
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Segundo Rangel, a lei ajudou a aquecer o merca-
do de programação e produção já que “programa-
doras estreitaram relações com parceiros produtores 
independentes, inaugurando uma via de mão dupla 
onde havia de mão simples”, mas há muito cami-
nho pela frente já que, segundo o presidente da 
Ancine, é necessário maio número de iniciativas do 
setor. “Precisamos de mais projetos, mais roteiros. 
As programadoras devem se estruturar melhor para 
selecionar e acompanhar os projetos. As produtoras 
devem atender demandas e propor caminhos às pro-
gramadoras”, afirmou.

Não foi o único, Juca Ferreira, disse que “estão 
faltando técnicos. O mercado está demandando uma 
oferta de formação para que essa demanda seja su-
prida. Por isso achamos que a participação do Es-
tado é fundamental. Ele não vai substituir, mas sim 
pode dar ferramentas para criar fomento na área”, 
comentou Juca Ferreira.

O secretário do audiovisual do Ministério da Cul-
tura, Leopoldo Nunes, afirmou no painel “A política 
nacional para o audiovisual” que a formação de pro-
fissionais na área audiovisual é uma das questões 
que devem receber atenção em sua gestão.

O secretário do Audiovisual do Ministério da Cul-
tura apresentou os principais pontos de sua recém-
-iniciada gestão e falou sobre o planejamento do 
MinC para os segmentos de cinema, TV e mídias 
digitais destacando a necessidade de formação pro-
fissional no setor.

Assim, a Secretaria lançará um curso voltado para 
o desenvolvimento de roteiros de séries de televi-
são, que terá aulas presenciais e online e tutoriais 
para os autores dos projetos selecionados, porque 
“este é um dos maiores déficits que temos no se-
tor”, disse à Revista da SET no fim da apresenta-
ção. “Hoje temos recursos para produção audiovisu-
al, mas às vezes faltam ideias e profissionais para 
desenvolvê-las”.

Para Guimarães, “hoje temos um investimento 
muito maior que antes no setor, com fomento, di-
nheiro do governo Federal e de algumas prefeituras, 
o que não temos é mão-de-obra para utilizá-lo. No 
ano passado começamos um programa de capaci-
tação e nesse programa encontramos um dado in-
teressante gerado na França. Cada milhão de reais 
investidos gera 51 postos de trabalho, dos quais 6 
efetivos e 45 temporários. Nosso problema hoje é de 
onde vamos tirar essa gente toda”, disse Guimarães.

Para o gerente de investimento da Riofilme é 
imperativo criar cursos e com eles trazer novos 
profissionais ao setor. Em um mercado em expan-
são, e com os investimentos da RioFilme, “já cria-
mos 372 empregos permanentes e 2.790 temporá-
rios (Total: 3.162) em 2012, e esperamos que até 
2014 possamos criar 3.000 empregos permanentes 
e 22.500 temporários chegando aos quase 26 mil 
postos de trabalho”.

Mas essas afirmações são contestadas pela Asso-
ciação dos Roteiristas em uma carta aberta da enti-
dade que expressa:

O secretario de Cultura da Prefeitura de São Paulo, Juca 
Ferreira explicou no 14º Forum Brasil de Televisão que 
para criar a SPFilme tem conversado com os produtores 
audiovisuais paulistanos para junto deles encontrar as 
melhores opções para o setor audiovisual

Sérgio Sá Leitão, diretor-presidente da RioFilme e 
secretário municipal de cultura da Prefeitura do Rio de 
Janeiro, considera fundamental aproveitar o momento 
pelo qual o setor audiovisual esta passando e finalmen-
te tornar-se em uma atividade auto-sustentável
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Para Rodrigo Guimarães, o segredo para produzir em TV 
é ser ágil e rápido. “Trinta dias após apresentado um 
projeto para TV a RioFilme esta pronta a apoiar econo-
micamente um projeto”

Fernando Moura
Redação Revista da SET

fernando.moura@set.org.br

“A Associação dos Roteiristas, não concorda com 
essa falácia e a maioria de seus associados quebra 
a cabeça no teclado dos pcs, na tentativa de desco-
brir a quem interessa esse lero-lero. Será a falta de 
dinheiro para pagar o trabalho do roteirista? Ou a 
falta de um diálogo verdadeiro e convergente entre 
associações do ramo, emissoras, produtores e dire-
tores? Será o desconhecimento do currículo e do tra-
balho de roteiristas, não só do Rio e de São Paulo, 
mas também de Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, 
Rio Grande do Sul de tantos outros? Seja o que for, 
bons roteiristas existem e não são um apêndice da 
produção audiovisual, são protagonistas”.

E, ainda, “a Associação dos Roteiristas propõe 
uma conversa franca com todos os envolvidos em 
uma produção audiovisual. Temos certeza que as-
sim, os roteiristas que “não existem”, aparecerão, 
seja por seus currículos, projetos e mesmo roteiros”.

Sinergia entre São Paulo e Rio de Janeiro 
espera promover o setor audiovisual
Reunidos no Fórum Brasil de Televisão, Juca Fer-
reira, secretário municipal de cultura da cidade de 

São Paulo, e Sérgio Sá Leitão, secretário municipal 
de cultura da cidade do Rio de Janeiro, afirmaram 
ser necessário criar sinergias entre as duas metró-
poles para, em conjunto, apoiar a produção audio-
visual brasileira.

Para o secretario de São Paulo é preciso aprovei-
tar a experiência do Rio de Janeiro e avançar para 
a criação da SPFilme e, por meio dela, criar elos de 
ligação entre ambos os polos do audiovisual para 
alavancar o setor.

“Para nós a possibilidade de criação da SPFilme 
em São Paulo foi de grande impulso porque a cria-
ção deste polo será um ótimo pretexto para conse-
guirmos mais recursos e termos mais visibilidade. 
Eu penso que São Paulo está no caminho certo, a 
ideia é criar a empresa e colocar as produtoras para 
trabalhar”, disse Sá Leitão.

60 milhões para o setor audiovisual
A RioFilme propôs ao Fundo Setorial do Audiovisual, 
administrado pela Agência Nacional do Cinema - AN-
CINE, uma parceria para acelerar o desenvolvimento 
da indústria audiovisual carioca. A proposta consiste 
em juntar R$ 20 milhões da RioFilme e R$ 40 mi-
lhões do Fundo Setorial do Audiovisual no Ministerio 
da Cultura (FSA) para investir em projetos de cinema 
e TV de empresas locais.

Segundo a proposta, os R$ 60 milhões seriam 
usados em mecanismos de investimento automá-
ticos, seguindo os princípios das novas linhas 
implantadas pela RioFilme em 2013, nas quais a 
seleção de projetos é feita com base em critérios 
objetivos e meritocráticos, sem análise subjetiva 
do conteúdo.

Segundo Sá Leitão, na linha de Produção de Con-
teúdo para TV por Assinatura, a RioFilme investe 
um valor proporcional ao valor investido no projeto 
por um canal de TV. Já na linha de Produção e De-
senvolvimento de Longas, produtoras e distribuido-
ras são contempladas com base nos resultados de 
bilheteria do ano anterior. Em ambas as linhas, a 
RioFilme adquire participação nas receitas de todos 
os projetos financiados.
www2.cultura.gov.br/audiovisual
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/
fomentos/cinema/
www.rio.rj.gov.br/web/riofilme/
www.ancine.gov.br
www.artv.art.br
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A TELEM oferece a infraestrutura necessária para equipar 
estúdios e unidades de externas, de isolamento e tratamento 
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equipamentos de LED. Além disso, oferece toda a assessoria 
técnica necessária para seu perfeito funcionamento.

Seu projeto, nossa realização
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TV por Assinatura VS TV Aberta

O 
grande trunfo da TV aberta é ser gratuita, 
isso sempre vai pesar nas considerações 
do consumidor. Já a TV por assinatura, tem 
como maior vantagem ser multicanal, isto é, 

oferecer uma grande variedade de programas, simulta-
neamente. Mas... é paga.

A TV aberta no Brasil está presente em quase 100% 
das residências - para ser mais preciso, em 96,9%, 
segundo o IBGE - PNAD 2011. Ultimamente, contudo, 
tem-se falado muito sobre um “expressivo” aumento 
no número de televisores “desligados”, o que repre-
sentaria uma perda de interesse do telespectador pela 
TV aberta, isto é, embora a quase totalidade das re-
sidências tenha televisores conectados a uma antena 
capaz de captar os canais abertos, esses televisores 
permaneceriam, cada vez mais tempo, desligados. 

Para tirar a limpo essa questão, resolvemos consul-
tar os números. Tomamos por base os dados do IBOPE 
para a cidade de São Paulo (na realidade, a Grande 
São Paulo) por representar, ao mesmo tempo, a maior 
cidade do país e também o maior mercado brasileiro 
da TV aberta. Acreditamos que o comportamento dos 
telespectadores de São Paulo pode ser usado como 
um indicativo de tendência válida para todo o país. 
Mesmo que existam mercados onde a situação não 
seja exatamente a mesma de São Paulo, as conclusões 
a que chegarmos, ainda assim, serão válidas quando 
considerarmos o país como um todo, isso em razão da 
importância do mercado paulista. Os dados mostrados 
na tabela 1 se referem ao percentual da população as-
sistindo a canais de TV aberta. Eles são a média de 
cada ano e a tabela permite que se observe como essa 
média variou nos últimos 10 anos. No gráfico 2, temos 
os valores correspondentes aos mesmos números da 
tabela. Observando o gráfico, fica mais fácil entender-
mos o que ocorreu com o contingente de indivíduos 
(telespectadores) que estiveram assistindo a TV aberta, 
naquele período.

Os números mostram que, do ano 2002 ao ano 
2006, o percentual de televisores ligados manteve-se, 

mais ou menos, estável, um pouco acima dos 15%.  Em 
2007, observa-se uma queda de 0,93 ponto percentual 
em relação ao ano anterior e, a partir daí, o percentu-
al de ligados mantém-se novamente estável, até 2011, 
embora num patamar mais baixo (só um pouco acima 
dos 14%). Em 2012, observa-se uma nova redução, qua-
se igual àquela que ocorreu em 2007. Não dá para sa-
ber, ainda, se haverá um novo período de estabilização, 
nos percentuais, a partir de 2012, ou se essa queda vai 
se repetir em 2013, sinalizando uma tendência de re-
dução mais acentuada. Quando olhamos o período de 
10 anos mostrado na tabela, parece não haver dúvida 
de que o número de telespectadores da TV aberta está 
diminuindo, muito embora essa diminuição não tenha 
sido uniforme, isto é, em certos anos a diminuição foi 
mais acentuada, noutros mais reduzida e, em alguns 
períodos, a TV aberta  até conquistou  (ou reconquis-
tou) telespectadores. 

Muito embora a perda de telespectadores por parte 
da TV aberta seja fato incontestável que não pode ser 

Uma das mais importantes questões que se coloca hoje em dia é 
quanto ao futuro da TV aberta no Brasil e no mundo. Será que a 
TV por assinatura vai substituir a TV aberta num futuro próximo? 
Ou será que essas duas modalidades de distribuição de programas 
de televisão vão conviver, cada uma com sua fatia de mercado? 

Por Luiz Gurgel

© Fonte: IBOPE, praça: Grande São Paulo

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

15,17%
15,38%
15,10%
15,27%
15,56%
14,63%
14,71%
14,28%
14,46%
14,49%
13,59%

Média PonderadaTotal de indivíduos (*)

Tabela 1: Total de ligados especial - corresponde ao per-
centual de indivívuos assistindo a canais da TV aberta
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menosprezado, ele, entretanto, não se configura, até 
o momento, como a catástrofe que muitos apregoam. 
Parece-nos oportuno acompanhar os números dessa 
redução, para sabermos se ela vai continuar ocorrendo 
até chegar ao ponto de comprometer a operação das 
emissoras, isto é, se a queda de receita decorrente da 
diminuição dos telespectadores vai comprometer, signi-
ficativamente, a qualidade da programação das emis-
soras, ou se elas apenas terão que aprender a fazer o 
mesmo com orçamentos mais enxutos.

O percentual de televisores ligados nada mais é que a 
soma da audiência de todos os canais de TV da localida-
de. Portanto, redução de “televisores ligados” é a mes-
ma coisa que “redução de audiência”. É claro que pode 
haver “redução de televisores ligados” e uma determina-
da emissora não ter redução de sua audiência, podendo 
até ter um aumento. Para que isso ocorra, basta que ela 
conquiste telespectadores de outros canais em número 
tal que compense os que ela perdeu.  Como consequên-
cia, a outra emissora vai acumular a perda dos telespec-
tadores que desligaram seus televisores, acrescida do 
percentual dos que migraram para a concorrente.

A TV aberta e a TV por assinatura apresentam caracte-
rísticas de programação muito diferentes uma da outra. A 
TV por assinatura tem seu ponto forte no grande número 
de programas oferecidos simultaneamente (grande quan-
tidade de canais) e na veiculação de seriados semanais. 
Já na TV aberta os programas mais importantes para ca-
tivar o telespectador são as novelas, os telejornais tradi-
cionais e os programas que tratam dos problemas da co-
munidade. Nessa última classe, há programas locais, em 
várias cidades brasileiras, que conquistam, diariamente, 
audiências surpreendentemente elevadas. Tudo isso faz 
que o produto “TV por assinatura” caracterize-se, muito 
mais, como um produto concorrente da TV aberta e não  
como um “produto substituto”.

Quanto ao faturamento, a situação da TV aberta ain-
da é muito confortável. Em 2012, segundo dados da 
ABTA e do Projeto Inter-Meios, a receita de publicidade 

da TV por assinatura foi de apenas R$1,34 bilhão en-
quanto a da  TV aberta foi de R$19,51 bilhões. Isso nos 
permite dizer que a TV por assinatura ainda se apre-
senta, como um concorrente pequeno na disputa pelas 
verbas publicitárias, mas não devemos nos enganar, 
imaginando que essa situação vai manter-se por muito 
tempo. Acreditamos que, ano a ano, a TV por assinatu-
ra vai ampliar sua participação no mercado, abocanhan-
do, cada vez mais, verbas publicitárias. Um indicativo 
dessa tendência são os números de crescimento desse 
faturamento em 2012. A TV por assinatura apresentou 
um crescimento da receita de publicidade da ordem de 
12,26% enquanto a TV aberta cresceu somente 8,33%. 
Dizemos “apenas”, mas esse número ainda é superior à 
inflação oficial do período. 

Acreditamos que a TV aberta, com o passar do tem-
po, vai perder, para a TV por assinatura, uma parcela 
significativa de seus usuários (telespectadores). Na re-
alidade, não somente para a TV por assinatura, mas 
também para outras mídias eletrônicas. Apesar disso, 
vai sobrar ainda uma fatia de mercado considerável 
para a TV aberta. O problema é que ela está perdendo 
telespectadores das faixas econômicas de maior poder 
aquisitivo, assim, tudo leva a crer, que a redução de 
faturamento poderá ser mais significativa do que a re-
dução do número de telespectadores. 

A perda de audiência da TV aberta tem sido explica-
da, pela maioria dos observadores, como consequência 
do surgimento das novas mídias, com novas opções 
de informação e entretenimento para o telespectador. 
É bem provável que essa seja uma das razões, mas 
certamente não é a única. E mesmo que fosse, já deve-
ria ser o suficiente para alertar as emissoras quanto à 
necessidade de se reinventarem, de investigarem mais 
os hábitos e desejos dos seus consumidores, enfim, de 
investirem mais na busca de adequação das suas pro-
gramações ao gosto do telespectador. O telespectador 
de hoje e o telespectador de amanhã. 

Essa revolução toda vai atingir desigualmente as emis-
soras. Aquelas que melhor entenderem o processo todo, e 
de forma mais inteligente se posicionarem, retardarão os 
impactos negativos das mudanças. Já as outras... 

© Fonte: IBOPE, praça: Grande São Paulo

Gráfico 2: Total de telespectadores que estiveram 
assistindo a TV aberta
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Redes de Frequência Única 

C
om este artigo, damos sequência no deta-
lhamento deste complexo tema que são as 
Redes de Frequência Única (SFN). Provendo 
confiabilidade de sinal, as SFN prometem 

atender a demanda de crescimento das emissoras de 
TV. Já adotadas em muitos países da Europa a nova 
tecnologia apresenta grande complexidade de imple-
mentação, mas pode ser a única saída ao congestio-
namento do espectro.

Sendo esta a segunda parte de três edições expli-
cativas sobre as Redes de Frequência Única, vamos 
relembrar alguns conceitos básicos sobre as SFN. A 
Figura 1 mostra o diagrama básico de uma célula SFN.

As redes SFN têm como principal característica 
utilizar a mesma frequência para diferentes transmis-
sores em uma determinada região, e aproveitam-se 
de uma interferência construtiva e proposital que 
ocorre na área de intercessão desses transmissores. 
O mesmo sinal BTS (Broadcast Transport Stream) 
é sincronizado nas diferentes estações levando-se 

© Fonte: Oliver Millet’s SFN Overview

Figura 1: Visão técnica de uma SFN

Distribuição para Transmissores

TS

TS

em conta o tempo de propagação até cada trans-
missor, de modo que nessas regiões os sinais se-
jam sobrepostos resultando num ganho estatístico 
e aditivo. Vale lembrar que, quanto maior a área 
de intercessão, mais crítico é o dimensionamento 
da rede. Além da própria potência do transmissor 
são utilizados os seguintes parâmetros básicos na 
configuração de uma SFN, são eles:
• Intervalo de Guarda (Guard Interval – GI) 
• Ajuste de Atraso (delay)
• Modo (Mode – Number of Discrete Fourier Trans-
form points)

O Modo (Mode) e o intervalo de guarda (GI) de-
finem qual é a área máxima de intercessão em que 
uma rede SFN é capaz de funcionar enquanto o delay 
permite que se mova a área protegida pelo intervalo 
de guarda, a fim de posicioná-la na região de maior 
interesse (região com maior concentração de telespec-
tadores, por exemplo).

As redes SFN são divididas em duas categorias: do 
tipo Distribuída e ou do tipo Por Repetição. 

Nas SFN distribuídas o sinal BTS chega aos diferen-
tes transmissores por meio de um link de distribuição, 
podendo este ser fibra ótica, satélite, ou micro-ondas. 

No caso das SFN por repetição, o sinal BTS chega 
a uma estação transmissora que o transmite normal-
mente para o ar. As demais estações irão receber do 
ar, em UHF, o sinal transmitido por esse TX principal 
e irão repeti-lo sem realizar o processo de demodula-
ção. Dada a grande popularidade deste tipo de rede 
SFN e sua aplicação majoritariamente para cobrir área 
de sombra de cobertura, este tipo de implementação 
foi batizado de Gap Fillers. 

Levando em consideração essa diferenciação de ti-
pos podemos então apontar na Tabela 1 as respectivas 
vantagens e limitações, afim de melhor entendermos 
o conceito e sabermos escolher que tipo melhor se 
adequa a cada situação de campo. 

A partir destes conceitos básicos apresentados, po-
demos detalhar os equipamentos que desempenham 
funções importantes na montagem de uma rede SFN. 

Uma tecnologia capaz de aumentar a eficiência no uso do 
espectro e a probabilidade de recepção, desde que 
bem compreendida e implementada.

Por Vanessa Lima,
Luiz Eduardo Machado 
e Felipe Amaral Barcia

Adaptador SFN

SFN Cell
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São eles: gerador de BTS, adaptador SFN, redes de 
distribuição, insersor de atraso, moduladores e sis-
tema de sincronização, conforme mostra a Figura 2.  
Perceba que, incomum às instalações normais (do tipo 
MFN), temos o adaptador SFN e o insersor de atraso. 

Tabela 1: Vantagens X desvantagens das SFNs Distribuída e Gap-Filler

Os encoders e geradores de tabelas/metadados 
continuam idênticos aos das redes MFN. O multiplexer 
deverá ser referenciado ao 10 MHz comum (via GPS, 
por exemplo) para que haja sincronismo entre o BTS 
gerado e os transmissores que irão recebe-lo.

Tipo de SFN

Distrubuída

Repetição

• Confiabilidade - Os transmissores 
operam de forma independente.
• Sem limitação de potência.
• Sem degradação da relação sinal ruído.
• Permite delay = O.

• Não há necessidade de STL para 
distribuir o conteúdo, desde que o 
sinal do transmissor principal possa 
ser recebido com qualidade mínima 
para repetição.

• Precisa de um link para 
distribuição do BTS (STL).

• Se o transmissor principal falhar, 
todos os gap filters ficarão fora 
de operação.
• Limitação da potência devido 
ao acoplamento da saída para 
a entrada.
• Degradação da relação sinal ruído.
• Delay Mínimo = Delay de trânsito.

Vantagens Desvantagens
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O adaptador SFN é o elemento novo responsável 
por inserir no sinal os parâmetros necessários para as 
diferentes transmissoras serem sincronizadas.  Esses 
parâmetros de sincronização e transmissão são des-
critos pelo campo NSI (Network Synchronization Infor-
mation) inseridos ao pacote IIP do sinal original antes 
do sistema de distribuição. Após o adaptador de SFN 
ter inserido a marcação de tempo no BTS, o sistema 
de distribuição a ser utilizado deverá ser totalmente 
transparente, o que significa que ele não poderá al-

terar nem a base de tempo, nem o conteúdo e nem 
a ordem dos pacotes. O sistema de distribuição, seja 
qual ele for, deverá se comportar tal como um cabo. 

O insersor de atraso em cada estação se respon-
sabiliza por atrasar na entrada de cada modulador o 
sinal recebido, de modo que o sinal irradiado por cada 
TX estejam alinhados, conforme mostra a Figura 4.

Dentre as redes SFN do tipo distribuída, ainda exis-
tem 2 subdivisões: redes distribuídas no modo dinâ-
mico e redes distribuídas no modo estático. 

© Fonte: HKL

© Fonte: HKL

Figura 2: Diagrama em blocos do sistema de transmissão em SFN

Figura 3: Composição dos atrasos da redeFigura 3: Composição dos atrasos da rede

∆1, ∆2 e ∆3: Insersores de Atraso
∆1 > ∆2 > ∆3
∆p1, ∆p2 e ∆p3: Atraso de Distribuição
∆p1 > ∆p2 > ∆p3
∆t = ∆p1 + ∆1 = ∆p2 + ∆2 = ∆p3 + ∆3
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O modo de operação mais utilizado (e mais fácil 
de implementar) é o modo dinâmico, pois o atraso de 
distribuição é calculado dinamicamente com base nas 
informações presentes no campo NSI. Para isso todos 
os insersores de atraso devem receber a mesma refe-
rência de 1 PPS. A manutenção da rede é simplificada, 
pois permite a substituição de qualquer elemento de 
rede por outro de atraso diferente sem necessidade 
de realinhamento (desde que o novo elemento não 
desrespeite o máximo delay da rede). Entretanto, no 
caso de falha de referencia de 1 PPS em uma estação, 
a mesma deve detectar a falha e reduzir a potência 
para não prejudicar a rede. Esse atraso pode ser cal-
culado usando-se as seguintes fórmulas:
LOCAL_DELAY = MAX_DELAY – (PATH_DELAY + PRO-
CESS_DELAY) [ns]
PATH_DELAY = LOCAL_TIME_COUNTER – TIME_STAMP [ns]
Onde:
MAX_DELAY: Máximo Atraso da 
Rede ou Atraso Total;
TIME_STAMP: Marcação do mo-
mento de geração do 1º Pacote de 
um Quadro de Multiplexação de pa-
ridade par;
LOCAL_TIME_COUNTER: Contador 
de 1x106 unidades reiniciado se-
gundo a referência de 1 PPS;
PATH_DELAY: Tempo entre a recep-
ção e geração do 1º Pacote de um 
Quadro de Multiplexação de parida-
de par;
PROCESS_DELAY: Tempo de pro-
cessamento para geração do sím-
bolo OFDM a partir do BTS de 
entrada;

© Fonte: HKL

Figura 4: Cenários de sobreposição; IG = 1/16 (17km ou 63µs) 

Figura 5: Rede SFN em Santa Rita do Sapucaí

Área de Sobreposição - Cenários GI = 1/16 (63us)

OK!

Não OK!

0dB
t

t

0dB

Ous 70us
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Real

Severa

No modo estático, o valor do atraso de distribuição 
do BTS original (referência de 1 PPS) não é utilizado. 
Para substituir este parâmetro usa-se um valor absolu-
to de atraso e a sinalização de operação estática con-
tidos no campo NSI para cada estação e especificado 
pelo usuário no Adaptador de Rede (TIME_OFFSET e 
STATIC_FLAG), sendo necessária apenas a sincroniza-
ção pela referência de 10 MHz. Esta forma apresenta 
alta complexidade em razão da necessidade de co-
nhecer todos os atrasos na cadeia de distribuição e 
caso algum elemento seja substituído, o atraso deve 
ser recalculado. 

Para estudar a viabilidade de uma SFN em uma 
cidade qualquer, utilizando dois transmissores, por 
exemplo, precisamos ter em mente a dificuldade em 
se encontrar um local para a instalação.  Então, 
o primeiro passo é escolher os locais em que se 
podem instalar os transmissores. Tendo os pontos 

© Fonte: HKL
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Rita do Sapucaí, como mostra a Figura 
6. O sistema SFN instalado é composto 
por 3 estações de 50W, distantes não 
mais do que 10km, operando no canal 
53. Todos recebem o mesmo BTS, ali-
mentados por um link de micro-ondas 
em 7,5 GHz e MER superior a 35 dB. 
Todas as estações estão referenciadas 
a GPS, que provê referência de 10MHz 
e 1 PPS. Para melhor interpretação dos 
resultados, os testes foram feitos ana-
lisando pares de transmissores (testes 
dois a dois).

Nos testes de campo 3 pontos refe-
renciais da cidade foram escolhidos. Em 
cada um dos pontos as condições de re-
cepção de aproximadamente 0 dB, 10 dB 
e 20 dB foram obtidas com um adequado 
alinhamento da antena de recepção, ora 
procurando priorizar a recepção de ambos 
os pontos de transmissão, ora de apenas 
um deles. No primeiro ponto de teste, a 
configuração de atraso dos transmissores 
foi ajustada para que os sinais recebidos 
apresentassem aproximadamente 30 µs 
de diferença. No segundo e terceiro pon-
to de medida a configuração foi ajustada 
para aproximadamente 60 µs. No tercei-
ro ponto um último ajuste, em torno de 
90 µs, intencionalmente simulando a re-

cepção dos sinais fora do intervalo de guarda de 1/16 
(aproximadamente 63 µs no modo 3,8 k). As medidas 
foram comparadas com relação à margem de limiar de 
recepção que apresentaram, conforme mostra a Tabela 2.

com melhor infraestrutura e possibilidade de cober-
tura disponível, é necessário escolher, através de 
um processo iterativo e com o auxílio de softwares 
de predição de cobertura, determinar qual a me-
lhor potência e atraso de transmissão, analisando 
as áreas de sobreposição otimizando o sistema evi-
tando áreas de potências equivalentes e distância 
temporal elevada. 

O ideal é ter, dentro da área de sobreposição, os 
dois (ou mais) sinais transmitidos alinhados no tem-
po. Quando isso não é possível, um transmissor passa 
a interferir no outro se os sinais que chegam ao recep-
tor violam a distância máxima permitida pelo intervalo 
de guarda. Neste caso, o ideal é reduzir a potência ou 
alterar o delay de um dos transmissores. Sendo assim, 
projetar uma SFN é, também, dimensionar a potência 
de cada estação transmissora de acordo com as dis-
tâncias entre elas. 

A grande questão é que, normalmente, devido ás 
dificuldades em se encontrar locais com infraestru-
tura para abrigar os equipamentos necessários, per-
cebemos que as áreas de sobreposição dificilmente 
se aproximam do ideal.  Vamos demonstrar com um 
caso prático de rede SFN implementada em Santa 

© Fonte: REVISTA DE RADIODIFUSÃO - VOLUME 03, N° 03 por Vanessa Lima 
e Ivan Gaspar.

Tabela 2: Medições de campo na rede SFN de Santa Rita do Sapucaí

Relação de Potência
(dB)

Relação de Potência
(dB)

Relação de Potência
(dB)

Relação de Potência
(dB)

Limiar de Recepção
(dBm)

Limiar de Recepção
(dBm)

Limiar de Recepção
(dBm)

Limiar de Recepção
(dBm)

∆ máximo (dB)

∆ máximo (dB)

∆ máximo (dB)

∆ máximo (dB)

0
-10
-20

0
-10
-20

0
-10
-20

0
-10
-20

-67,2
-73,7
-76,0

-73,0
-77,5
-77,8

-71,5
-76,1
-77,4

---
Zinwell OK
Anritsu OK

9

5

6

--

Resultados
Supermercado Maristela (30us)

Praça (58us)

Muro Rosa (60us)

Muro Rosa (60us)

Figura 6: Teste de compatibilidade entre NEC & HKL 
para operação em SFN Híbrida

© Fonte: REVISTA DE RADIODIFUSÃO - VOLUME 03, N° 03 por 
Vanessa Lima e Ivan Gaspar.
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diferentes fabricantes, sem comprometer a operação 
final do sistema. 

A compatibilidade entre diversos fabricantes é fun-
damental para se viabilizar uma rede SFN com distri-
buição de BTS por satélite, utilizando a tecnologia da 
compressão de BTS. Em um país com dimensões con-
tinentais como o Brasil, o uso deste modelo de distri-
buição será certamente amplamente utilizado, sendo 
improvável que um dado cliente utilize transmissores 
de um único fabricante em toda a sua malha de distri-
buição. Desta forma, a possibilidade de operação em 
redes SFN híbridas passa a ser um pré-requisito de 
grande importância. A Figura 8 mostra este esquema 
de distribuição via satélite.  

No BTS, todo o conteúdo útil de informações 

Nas localizações definidas na tabela, os dados co-
letados representam os valores mínimos de intensida-
de de sinal recebido de forma que não se observasse 
elementos de erro na imagem. O tempo de observa-
ção foi em média maior de 1,5 minutos. Os resultados 
mostram que na condição de recepção menos favorá-
vel, dois sinais recebidos com mesma potência (rela-
ção de 0dB), o limiar de recepção foi reduzido em no 
máximo 9 dB. Também foi constatado que com uma 
relação de proteção de 10 dB, foi possível receber os 
sinais SFN fora do intervalo de guarda no set top box 
e, no instrumento de medida, a relação que assegurou 
uma taxa de erro menor que 2x10-4, após a decodifi-
cação Viterbi foi de 15 dB.

Além dos testes de campo, foi analisada também 
a compatibilidade em operação SFN entre 
diversos fabricantes. Analisou-se a opera-
ção do excitador marca Linear com exci-
tadores marcas Eiden, Toshiba, Rohde & 
Schwartz e NEC. A Figura 7 mostra, por 
exemplo, perfeita combinação dos equi-
pamentos NEC e Linear em um teste reali-
zado em bancada no canal 40, constatada 
com a medida de taxa de erro de bit nula 
na transmissão de uma mesma sequência 
de treinamento, PN23, por um período de 
tempo superior a 8 horas de teste. Resul-
tados semelhantes foram obtidos nos tes-
tes com os demais fabricantes. Com este 
experimento, demonstrou-se ser possível 
a implantação de uma rede SFN híbrida, 
ou seja, composta por equipamentos de 

Figura 8:  Uso de BTS Comprimido em rede SFN Híbrida

© Fonte: HKL

© Fonte: HKL

Figura 7: Distribuição de BTS Comprimido via satélite 

BTS Comprimido

Receptor Doméstico
DVB-S2

Estação 1

Rede SFN Rede MFN

Estação 2 Estação 3
Estação 4

Estação 5

TS

TS BTS

BTS Comprimido

BTS Comprimido

BTS Comprimido BTS Comprimido

REMUX





92   Revista da SET  |  julho

SFN parte 2

Vanessa Lima, é 
Gerente Geral de Tecnologia 
e Desenvolvimento da 
Hitachi Kokusai Linear e
Vice Diretora de 
Eventos da SET.
Contato:
vanessa@linear.com.br

Luiz Eduardo V. Machado, é 
membro do P&SE da Hitachi 
Kokusai Linear Equipamen-
tos Eletrônicos S/A, enge-
nheiro formado no Instituto 
Nacional de Telecomunica-
ções – INATEL. E-mail: 
lmachado@linear.com.br

Felipe Amaral S. Barcia, é 
membro do P&SE da Hitachi 
Kokusai Linear Equipa-
mentos Eletrônicos S/A e 
estudante de Engenharia da 
computação no Instituto Na-
cional de Telecomunicações 
– INATEL. E-mail: 
famaral@linear.com.br

é designado como parte das camadas hierárquicas 
válidas, enquanto os sinais de controle e pacotes 
de enchimento como parte das camadas hierárqui-
cas inválidas, completando assim a taxa nominal 
de 32,5 Mbps. A taxa referente as camadas invá-
lidas é utilizada na formação do sinal modulado 
ISDB-T na inserção de informações como paridade, 
portadoras de referência, parâmetros de transmis-
são e intervalo de guarda.

A distribuição do BTS em outras tecnologias, como 
enlaces de rádio, fibra óptica ou satélite, implica no 
uso ineficiente da largura de banda uma vez que os 
dados das camadas inválidas não são discriminados e 
são transmitidos como informação útil.

O BTS comprimido mantém todas as características 
do BTS original, se comportando de forma transparen-
te para um receptor doméstico DVB-S/S2. Além disso, 
a compressão não interfere na compatibilidade com 
equipamentos de outros fabricantes, uma vez que ele 
não se torna um TS proprietário após a compressão. 
Sua grande vantagem é a possibilidade de uma rede 
SFN de cobertura nacional utilizando a distribuição 
por satélite, compatível com os modos estático e di-
nâmico, além de permitir a montagem de redes MFN 
locais a partir deste mesmo sinal.

Um caso prático deste modelo de rede SFN é o caso 
da Rede Vida, conforme mostra a Figura 9. 

Para confirmar a correta operação desta rede, 
alguns pontos de medida foram tomados, conside-
rando os pontos mais críticos indicados pelo sof-
tware de predição de cobertura, conforme mostra a 
Figura 10. Esta rede está configurada com intervalo 

© Fonte: HKL

Figura 9: Medições de campo da rede SFN entre São Paulo e Jundiaí

de guarda de 1/8, que permite até 126 µs entre os 
dois sinais.

Continua em próxima edição.
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A construção do cenário 
para a Revolução dos LEDs

Edison vErsus nakamura

C
aros leitores, peço sua licença pois, antes de 
introduzir o assunto LED, gostaria de esclarecer 
a importância da velha lâmpada incandescen-
te. Apesar de quase obsoleta nos dias atuais, 

devemos a ela os enormes avanços da indústria e da 
sociedade no último século. A lâmpada elétrica se po-
pularizou através de Thomas A. Edison, financiado por 
J. P. Morgan e se espalhou a partir de Nova York para 
todas as cidades do planeta. Antes de Thomas Edison 
diversos cientistas conheciam e desenvolviam lâmpadas 
incandescentes. A incandescência (ou Efeito Joule - que 
homenageia o Físico Francês James Prescott Joule) é o 
nome do fenômeno físico que gera a luz quando a ele-
tricidade atravessa um filamento e encontra resistência, 
aquecendo e irradiando luz visível. Em meados de 1900, 
muitos inventores de diferentes comunidades científicas 
do mundo estavam desenvolvendo seus modelos lâmpa-
das incandescentes com diferentes materiais e apresen-
tando durabilidades bem maiores que as de hoje, como 
a lâmpada que está acesa há 112 anos numa estação de 
Corpo de Bombeiros na cidade de Livermore, na Califór-
nia. Essa lâmpada foi inventada pelo francês Adolphe A. 
Chaillet, feita com um filamento de carbono pela extinta 
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Shelby Eletric Company (Ohio-EUA).
A eletroluminescência (fenômeno físico da luz dos 

LEDs) foi pesquisada desde o início do século passado 
e nas décadas de 1960 e 1970, nos Estados Unidos, pe-
las empresas Monsanto e Hewlett Packard. Boa parte da 
história dos LEDs infravermelhos, vermelhos, amarelos 
e verdes se deve a essa pesquisa norte-americana. Os 
primeiros dispositivos LEDs que chegaram ao mercado 
eram caríssimos e custavam até USD200/cada. Foram uti-
lizados em equipamentos militares e em equipamentos 
de laboratório. A HP passou a produzir displays de 7 seg-
mentos com LEDs vermelhos e essa pesquisa também 
trouxe grandes avanços nas telecomunicações, produzin-
do grandes mudanças na sociedade na década de 1980. 
O advento do controle remoto da nossa televisão, por 
exemplo, se deu graças ao LED Infravermelho.

Melhor ainda que essa famosa lâmpada de Livermo-
re, do outro lado do mundo o Engenheiro Eletrônico 
Japonês Shuji Nakamura criou 100 anos depois o pri-
meiro dispositivo luminoso capaz de superar a lâmpada 
incandescente em eficiência, luminosidade, tamanho e 
durabilidade. O primeiro protótipo foi feito a partir de 
um cristal de Safira Sintética e compostos de GaN (Ni-

Por Fábio stasiak

Famosa Lâmpada de 
Livermore-CA. Acesa 
há quase 120 anos 
sem apagar



treto de Gálio) num investimento em pesquisa 
considerado de alto risco pelos gestores da 
Nichia Corporation, em Tokushima, Japão. O 
sucesso obtido por Nakamura possibilitou a 
criação de equipamentos nunca antes imagi-
nados pela ciência.

Novas Foundries (Fabricas de Dispositivos 
Semicondutores) surgiram ganhando espaço 
e importância somente a partir da invenção 
do LED azul. Quando Nakamura construiu seu 
chip de Safira(um óxido de alumínio produzi-
do artificialmente), combinado com Nitreto de Gálio- 
Índio(InGaN), e acoplou uma capa de Fósforo amarelo 
(YAG)*** ao seu novo dispositivo, produziu o primeiro 
LED de luz branca, dando início a essa brilhante “Re-
volução dos LEDs” e ganhou o Prêmio Millenium de 
Física em 2006.

Em 2010, o departamento de Energia Norte America-
no lançou um desafio para as empresas que produziam 
dispositivos com LEDs nos Estados Unidos: com o pra-
zo de 1 ano para apresentarem seus protótipos Retrofit, 
o desafio era produzir uma lâmpada de LED que pudes-
se substituir a lâmpada incandescente tradicional nos 
lustres das casas, sem precisar de nenhuma adaptação 

extra. A nova lâmpada tinha que se assemelhar à uma 
lâmpada incandescente de 60Watts em tamanho, forma 
e qualidade de luz, mas com as vantagens do LED. As 
novas lâmpadas deveriam gerar 800 lumens, emitir luz 
branco-quente em todas as direções, consumir no má-
ximo 10 Watts, renderizar 80% das cores e ter uma vida 
útil de pelo menos 25.000 horas. A Philips apresentou 
o modelo ganhador, mas essa campanha colocou em 
foco a necessidade do Retrofit para o LED e inúmeros 
modelos de lâmpadas de diversas empresas estão che-
gando ao mercado, com garantias e vida-útil cada vez 
maiores, uma verdadeira Revolução na Iluminação. A 
CREE anunciou esse ano seu modelo de lâmpada Retro-
fit equivalente a 60W incandescente, que consome 9.5 

Fósforo

Fosforescência
Eletroluminescência
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Watts com Índice de Renderização de Cores de 80%.
Apesar da importância dos LEDs na substituição da 

luz branca, a pesquisa de Nakamura avançou também 
para outras cores, com chips em diferentes espectros 
como: vermelho, verde, violeta e ultravioleta. Possibi-
litou também a criação de equipamentos RGB (Red-
-Green-Blue), cuja variação da intensidade de cada uma 
dessas três cores é capaz de gerar milhões de cores 
combinadas nos pixels de displays LED e em holofotes 
LED-RGB de iluminação profissional. Agora apenas um 
holofote RGB substitui quilos de equipamentos que an-
tes funcionavam com lâmpadas de filamento e filtros 
para cada cor, além das toneladas de cabos para con-
duzir as enormes potências que os antigos equipamen-
tos consumiam. Os milhares de Watts das lâmpadas 

incandescentes dos palcos e estúdios agora dão lugar 
à essa nova geração de equipamentos, cada vez mais 
luminosos e livres do incômodo que o excesso de calor 
causava e com possibilidades nunca antes imaginadas. 
Ironicamente, o desafio atual dos LEDs está em eliminar 
o excesso de calor, mas agora gerando luz em um outro 
patamar. Os LEDs devem dissipar o excesso de calor e 
é por isso que os dispositivos LED de alta potência são 
pesados, por possuírem um grande dissipador metálico 
(a massa do chip LED desses dispositivos é em torno 
de 1% da massa total).

A economia que os LEDs proporcionam é também 
um de seus maiores trunfos, pois apresentam eficiên-
cia luminosa de aproximadamente 30%, enquanto que 
uma lâmpada incandescente oferece apenas 6% no 
espectro visível. É comum notarmos nas embalagens 
de lâmpadas LED Retrofit anúncios de “90% de econo-
mia”, e isso se traduz corretamente dessa diferença de 
rendimento entre as duas contrastantes tecnologias. A 
CREE, Empresa líder mundial na tecnologia LED, apre-
sentou seu protótipo em 2011, produzindo 231 lumens 
por Watt a uma corrente de 350mA. A eficiência máxima 
teórica da geração de luz branca é 251 lumens por Watt.

O LED não é infinito e nem dura somente 30 anos. É 
estranho cogitar essa durabilidade: “30 anos”, num mun-
do repleto de produtos descartáveis, mas essa revolução 
está chegando aos consumidores e parece ser somente a 
ponta do Iceberg. Os LEDs degradam a uma taxa de 10% 
em 100.000 horas nos dispositivos de alto brilho e a cada 
25.000 horas nos dispositivos de alta potência (devido ao 
maior aquecimento) se mantido nas corretas condições de 
operação. Isso significa que têm sua vida útil proporcional à 
temperatura que operam. Podemos ter um dispositivo que 
rapidamente se degrada se não dissipar o excesso de calor, 
ou chegar a mais de 100 anos se utilizado em regime óti-
mo de temperatura. Esse decaimento de luminosidade do 
LED é um fenômeno conhecido como LED Droop. Mesmo 
a lâmpada de Livermore, que está no Livros dos Recordes 
de Guiness como a lâmpada acesa mais antiga do mundo, 
dos 60 Watts de potência nominal que tinha quando nova, 
atualmente brilha a somente 4 Watts. Um fato interessante 
é que já se estragaram 3 webcams desde que começaram 
a filmar a lâmpada acesa 24 horas por dia.

Incandescente

Halógena

Distribuição espectral de energia da fonte luminosa.
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Vice-Diretor: Yasutosshi Miyoshi
Comitê: Amaury P. da Silva Filho
Comitê: Marcelo Martins
Comitê: Rodrigo Cascão
 
DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - RÁDIO
Diretor: Marco Tulio
Vice-Diretor: José Eduardo Marti Cappia
Comitê: Carlos Coelho
Comitê: Ronald Barbosa
 
DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - TV ABERTA
Diretor: Paulo Roberto Monfrin Canno
Vice-Diretor: José Marcelo Amaral
Comitê: Cícero Marques

Comitê: Sergio Guaglianoni
Comitê: Wagner Mancz
 
DIRETORIAS SEGMENTO DE MERCADO - 
TV POR ASSINATURA E NOVAS MÍDIAS
Diretor: Antônio João Filho
Vice-Diretor: Marcello de Lima Azambuja
 
DIRETORIA REGIONAL- NORTE
Diretor: Nivelle Daou Junior
Vice-Diretor: Ricardo Alberto Pereira Salles
Comitê: Aguinaldo Silva
Comitê: Alex Gerard Delmotte
Comitê: Denis Corrêa Brandão
Comitê: Flávio de Oliveira Mendes
Comitê: Henrique Camargo da Silva

DIRETORIA REGIONAL- NORDESTE
Diretor: Luiz Carlos de Melo Gurgel
Vice-Diretor: Esdras Miranda de Araújo
Comitê: Anderson Guimarães Fernandes
Comitê: Geraldo Ricarte de Araújo Filho
Comitê: Henrique Coelho
Comitê: José Augusto de Matos Almeida
Comitê: Tadeu Moura
 
DIRETORIA REGIONAL- CENTRO OESTE
Diretor: Emerson José Weirich
Vice-Diretor: Luiz Carlos Abrahão
Comitê: André Felipe Trindade
Comitê: Emanuel Zucarini
Comitê: Fernando Mattos
Comitê: Monique Cruvinel
Comitê: Paulo Ricardo Balduino
Comitê: Toshihiro Kanegae
 
DIRETORIA REGIONAL- SUDESTE
Diretor: Geraldo Cardoso de Melo
Vice-Diretor: Edson Siquara de Souza
Comitê: Adilson Souza
Comitê: Fabrizio Reis
Comitê: Francisco Peres
Comitê: José Carlos Barbedo
Comitê: José Roberto Elias
Comitê: Paulo Roberto Feres de Castro
 
DIRETORIA REGIONAL- SUL
Diretor: Ivan Miranda
Vice-Diretor: Romeiro Vieira da Rosa
Comitê: Breno Esser
Comitê: Caio Klein
Comitê: Pedro Bertolino da Silva
Comitê: Sok Won Lee
Comitê: Tiago Facchin

GALERIA DOS FUNDADORES
AMPLEX - 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, con-
gressos, cursos, teleconferências e feiras internacionais de equipamentos, além de editar publicações técnicas visando o intercâmbio e a divulgação de novas tecnologias. 



 

 

ARRI Inc / Arnold und Richter GmbH und Co.KG
www.arri.com

Audio AG (RME)
www.audioag.com

Axiros GmbH
www.axiros.com

bebob GmbH
www.bebob.de

Kathrein-Werke KG
www.kathrein.de

Plazamedia GmbH
www.plazamedia.de

Präzisions-Entwicklung DENZ Fertigungs-GmbH
www.denz-deniz.com

Spinner GmbH
www.spinner-group.com

O Estado da Baviera na 
SET broadcast & Cable 2013
Visite-nos no estande E 21D

WWW.BAYERN-INTERNATIONAL.COM

Anzeige_SET_SaoPaulo.indd   1 01.08.13   12:10



Video compression
for the world’s most

valuable content
Pioneering UHDTV, MPEG-2/4 and HEVC/H.265

www.ateme.com


