
	  

	  

                                                                       São Paulo, 13 de outubro de 2011 
	  

Ilmo. Sr. 

Genildo Lins de Albuquerque Neto  

MD Secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica 

Ministério das Comunicações 
 
 
 
Senhor Secretário, 
	  

A Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão - SET, entidade técnico-científica que tem 

por finalidade constituir-se em órgão de difusão, expansão, estudos e aperfeiçoamento dos 

conhecimentos técnicos, operacionais e científicos nas áreas de engenharia de Televisão, 

Rádio e afins tem, entre seus objetivos, desenvolver estudos relacionados à tecnologia de 

produção de conteúdo audiovisual, visando benefícios aos serviços de radiodifusão de sons e 

imagens executados no Brasil. 

Um tema atual e de grande notoriedade é a variação da intensidade sonora que ocorre na 

programação transmitida pelas emissoras de televisão. A percepção subjetiva da intensidade 

sonora dos programas transmitidos é conhecida internacionalmente como Loudness e tornou-

se objeto de estudos obrigatórios desenvolvidos por especialistas no mundo inteiro. 

Diante da relevante importância do tema, a SET instituiu um Grupo de Trabalho de Loudness, 

coordenado pelo Engenheiro Alexandre Sano, com o objetivo de mensurar o problema e 

apresentar recomendações para reduzir o desconforto do Loudness aos telespectadores, 

decorrente das diferenças de intensidade sonora entre programas e intervalos comerciais, 

transmitidas na mesma localidade pelas diferentes emissoras. 

O grupo foi constituído por engenheiros especializados das principais redes de televisão e 

pode contar também com a participação de representantes da Anatel, do Ministério das 

Comunicações e das principais operadoras de TV por assinatura do país. 

Desde o início dos trabalhos do grupo, em julho de 2009, seus integrantes têm analisado e 

estudado as normas, as recomendações disponíveis, participado de seminários, de 

workshops e do desenvolvimento dos trabalhos realizados por algumas entidades 

internacionais, tais como EBU (European Broadcasting Union), ATSC (Advanced 

Television Systems Committee) e ITU (International Telecommunication Union). 



	  

	  

Face ao problema, alguns fabricantes desenvolveram soluções para realizar medições e 

controle de Loudness, com base na Recomendação ITU-R BS. 1770. Muitas das soluções 

desenvolvidas foram avaliadas pelo grupo, sendo que algumas apresentaram resultados 

satisfatórios e outras não atenderam plenamente à recomendação. 

Uma vez concluídos os trabalhos, a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão - SET, 

encaminha a V.Sa. as recomendações de seu Grupo de Trabalho de Loudness, que se 

encontram no Anexo a esta carta, esperando que possam ser aproveitadas numa eventual 

regulamentação do assunto.  

As fontes das bases técnicas sugeridas para o tratamento do assunto são as 

Recomendações ITU-R BS.1770-2 e EBU R-128. A Recomendação EBU R-128 considera e é 

coerente com a Recomendação ITU-R BS.1770-2, mas amplia sua abrangência, incluindo um 

conjunto de especificações para medidores de Loudness, que devem ser adotadas. Por esse 

motivo, a SET está sugerindo como padrão de medição apenas a recomendação da EBU, 

apesar de saber que o Brasil é um País-Membro da ITU. 

É proposta uma metodologia de medição que ressalta o critério de caracterização do não 

atendimento às especificações técnicas estabelecidas: é importante que, ao considerar duas 

medidas, a Anatel tome sempre amostras obtidas em intervalo superior a 24 horas, de modo 

a evitar a identificação de problemas possíveis de serem percebidos e corrigidos no mesmo 

dia pela própria emissora, e inferior a 48 horas, de modo a verificar a evolução do problema 

específico identificado. 

Para que a Anatel possa distinguir devidamente as ocorrências, deverá ser dado um intervalo 

de, no mínimo, trinta dias entre duas verificações completas de Loudness de uma 

determinada estação.  

Um prazo para a implementação das disposições da regulamentação da Lei nº 10222 

também é sugerido. O estabelecimento desse prazo deverá levar em conta a necessidade de 

aquisição e instalação, pelas emissoras, de processadores e medidores, em toda a cadeia de 

produção e distribuição, que permitam medições e controles de Loudness, além da 

preparação e treinamento dos funcionários envolvidos. Assim como as emissoras, a própria 

Anatel deverá se equipar e se preparar para a fiscalização do atendimento aos parâmetros 

que vierem a ser estabelecidos. 

No intuito de preservar o interesse público e a continuidade da prestação do serviço, a SET 

propõe que, após o período de implementação e treinamento, uma vez iniciada a 

aplicabilidade da lei, seja estabelecida uma etapa preventiva, em que a Anatel, na primeira 



	  

	  

constatação de não atendimento às especificações e limites estabelecidos, comunicasse o 

fato à entidade, por notificação extra judicial, para que ela providenciasse a verificação e o 

reparo do problema identificado, devendo esta informar à Anatel, em prazo a ser fixado, a 

origem do problema e sua solução.   

Finalmente, a SET sugere o escalonamento das sanções ou penas que serão impostas pelo 

descumprimento dos parâmetros técnicos que vierem a ser estabelecidos. 

Numa primeira leitura da Lei nº 10.222/2001, observa-se que, ao buscar resolver um 

problema que realmente desagrada ao público telespectador, o Congresso estabeleceu 

unicamente a pena de suspensão, cujo efeito é, certamente, pior para o público telespectador, 

que fica privado de receber a programação da emissora penalizada, por um período não 

inferior a trinta dias. 

Por outro lado, observa-se que a infração é tratada como leve na medida em que a 

reincidência não implica cassação (como determina o CBT, art.64, inciso “b”), mas em nova 

suspensão, triplicando o prazo anterior, elevado, assim, para 90 dias, sendo essa a sanção 

mais gravosa aplicável ao caso.  

A SET entende que a intenção da referida lei é a de preservar o interesse público, garantindo 

ao telespectador uma recepção confortável e a melhor prestação de serviço possível. Por isso 

mesmo, e com o objetivo de não submeter o público telespectador a um desconforto maior do 

que a infração em si, sugere que a regulamentação da Lei nº 10.222 permita que a Anatel 

aplique todos os passos anteriores à suspensão, estabelecidos no CBT (e também no seu 

Regulamento de Sanções), ou seja, advertência e multa, antes de considerar a possibilidade 

de aplicação da pena de suspensão.    

 

A SET, convicta da qualidade do conteúdo deste trabalho e com a expectativa favorável do 
acolhimento de sua contribuição, subscreve, 

 

Atenciosamente, 

 

Liliana Nakonechnyj 

Presidente da SET 


