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A edição 115 da Revista da SET tráz 
ao leitor a continuidade da cober-
tura  no evento NAB 2010, que 

aconteceu no mês de abril na cidade de 
Las Vegas, apresentando os temas  so-
bre rádio , TV móvel e banda larga.

No artigo “Plano Americano de Ban-
da Larga: Como isso pode afetar a 
radiodifusão brasileira”, a Ana Eliza 
nos fala sobre o papel dos governos 
para o desenvolvimento de polít icas 
de acesso e criação de incentivos, a 
proposta do FCC com o objetivo de 
l iberar 500 MHz nos próximos 10 
anos, o espectro uti l izado para TV 
neste processo e o impacto de medi-
das similares no Brasil.

Em “Novos modelos de receitas para o 
serviço de TV móvel”, o Enio Jacomino 
descreve a palestra da Vimionix Moblile 
TV Services, que foi realizada pelo  co- 
fundador da empresa Aldo Cugnini. O 
tema aborda o mercado consumidor, a 
oportunidade de negócios, a TV móvel 
no formato de radiodifusão, a interativi-
dade e o e-commerce.

O Ronald Barbosa, no artigo “Rádio – 
Novidades apresentadas nos produ-
tos equipamentos e palestras” mostra 
aplicações como o sistema de alertas 
baseado em  RDS e descreve a pales-
tra “Salvando Vidas  com sistemas de 
mensagem e alerta em base-rádio em 
FM”, disponível no HD Radio. Outro 
ponto que destaca é a  apresentação 
do trabalho realizado pelos pesquisa-
dores do ETRI e TTA sobre testes das 
tecnologias DAB, DAB+ , T-DMB Audio e 
HD Radio. No artigo podemos ler tam-
bém os incrementos para o AM, o guia 

de programação, as novidades 
dos receptores, a in-

fra estrutura cri-
tica e antenas.

Nosso entre-
vistado desta 
edição é o 

diretor de Rádio da SET, Ronald Barbo-
sa, que nos fala sobre o desafio e as 
oportunidades para o rádio, as perspec-
tivas para o sistema de rádio digital no 
Brasil, o reflexo entre os profissionais 
do setor e na indústria, o papel da SET 
no processo e a migração dos canais de 
rádio FM e AM  para os canais 5 e 6 
de TV.

Na continuidade do tema iluminação, 
o Ricardo Kaufman apresenta a parte 
final que trata sobre “A Cena” e aborda 
sobre os diferentes planos de luz, seu 
impacto na valorização de  cada ele-
mento de cena, o dimensionamento de 
intensidade para cada tipo de luz e o 
estúdio com LED.

O tema do  caderno especial “Produção 
de Ponta a Ponta”  é Cenografia, apre-
sentado por dois artigos escritos pelo  
Keller da Veiga da TV Globo e pelo Célio 
Inada da TV Cultura. Estes artigos des-
crevem o trabalho do cenógrafo, desde 
da concepção do projeto cenográfico, 
criação até a produção, envolvendo, 
custo, o trabalho da equipe, o mate-
rial utilizado nos cenários, as texturas , 
efeitos e pinturas.

Em Inside SET, apresentamos o even-
to SET SUL, que contou com o apoio 
logístico do diretor regional SUL  Fer-
nando Ferreira, que disponibilizou a 
transmissão do evento via satélite. 
Os preparativos para o congresso SET 
2010, foram amplamente discutidos 
na reunião promovida pela presidente 
da SET, Liliana  Nakonechnyj no dia 19 
de julho que o leitor pode acompanhar 
nesta edição. Apresentamos também 
uma matéria especial em homenagem 
ao Prof Dantas.

Em One SEG apresentamos as delega-
cias do Ministério das Comunicações 
nos estados de  São  Paulo,  Rio  de  Ja-
neiro,  Minas Gerais e  Santa  Catarina.
 
Boa Leitura.

www.embrasec . com.b r
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Os fatos históricos parecem mesmo repetir-se. Assim 
como ocorreu na década de 1950, quando surgiu a 
televisão e o rádio passou por uma grande transfor-

mação, mais uma vez o veículo experimenta um momento 
de transição, dessa vez impulsionado pela internet e pelo 
surgimento de novas tecnologias de recepção e transmissão.

E novamente as opiniões se dividem, alguns decretam o fim 
dessa mídia, outros enxergam para ela uma vida longa, acre-
ditam que é uma questão de adaptação e de aproveitar as 
oportunidades emergentes. Ronald Siqueira Barbosa, diretor 
de Rádio da SET, defende a segunda teoria e atua, na prática, 
para  introduzir o rádio nesse novo patamar tecnológico. 

Barbosa sabe do que está falando, pois dedica grande 
parte de sua vida à radiodifusão. Com apenas 15 anos, 
ouvinte fiel de rádio, fez dois cursos por correspondência 
de técnico em rádio e televisão, anos mais tarde entrou no 
curso de engenharia da Universidade de Brasília, estagiou 
na Secretaria de Serviços de Radiodifusão e depois de for-
mado foi contratado pela Radiobrás. 

Além de dirigir a área de Rádio na SET, ele trabalha na 
ABERT desde 1981, é diretor de tecnologia. Faz parte do 
Grupo ABERT/SET de Televisão Digital que realizou os testes 
para a indicação de um padrão de transmissão para o Brasil. 
Coordena também o Grupo ABERT/SET de Rádio Digital.

Embora o governo ainda não tenha definido o padrão de 
transmissão digital para o Brasil, Barbosa continua acre-
ditando na adoção do sistema e trabalha para que o rádio 
esteja adaptado às novas tecnologias e aos novos tempos. 
Na entrevista que nos concedeu expõe seu ponto de vista 
e fala sobre os desafios e oportunidades para essa mídia.

“
”

DESAfIoS E 
oPoRTunIDADES 
PARA o RáDIo

Por Adriana Ferreira

6

RONALD BARBOsA - ENTREvIsTA

Di
vu

lg
aç

ãoA busca por tecnologias que adaptem 
o rádio aos novos tempos é a principal 
bandeira de Ronald Barbosa
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O senhor acredita que o padrão para rá-
dio digital será definido ainda este ano? 
E em favor de qual padrão, o americano 
ou o europeu?
Este é um ano de muitos eventos, copa, elei-
ções, portanto um ano difícil de ter resultado.  
Nossa esperança é que ainda neste governo 
tenhamos a definição do padrão, pois o gover-
no está conduzindo os testes no padrão DRM 
(Digital Radio Mondiale), e ele precisa mostrar 
para a sociedade as conclusões desse traba-
lho com um relatório e resta ainda a compara-
ção de resultados HD Radio e DRM.
Se não sair nesse governo, ficaremos depen-
dendo de uma decisão de um novo governo 
que talvez não  saiba do esforço despendido 
até agora e não dê a devida prioridade ao as-
sunto. Porém existe um interesse muito gran-
de e a diretoria da Abert está empenhada na 
busca de uma solução ainda este ano.

Quem sabe ambos (IBOC (In-Band On-
Channel) para FM e DRM para AM) 
podem ser adotados? Isso seria tecnica-
mente possível? 
Só vejo uma única alternativa de viabilidade se 
você tiver o DRM para ondas curtas. Porque o 

padrão DRM ainda carece de muito mais coi-
sas em termos comerciais do que o IBOC (HD 
Rádio). Não há receptores no mercado inter-
nacional, não há um modelo de negócio e pre-
cisa ver se a Europa vai caminhar para o DRM. 
Ate agora nada indica que isso acontecerá.

E a solução de migrar as FM’s para o ca-
nal 6? O que o senhor acha disso? 
Esse é um assunto antigo. Ele não tem muito a 
ver com a discussão do rádio digital. Mas tecni-
camente, o canal 6 já é contíguo à faixa de FM. 
Por isso muitos pensam se tratar de uma sim-
ples questão.  Mas a questão é mais profunda, 
pois no rádio se você fizer uma expansão, vai 
desocupar o canal de televisão para ocupá-
lo  com o serviço de rádio e isso pode levar 
muito tempo ainda, no mínimo até 2016, que 
é o que prevê o decreto da televisão digital. Por 
outro lado, o rádio é um serviço que interna-
cionalmente tem o mesmo comportamento, re-
conhecido pelo Governo Brasileiro e aprovado 
por legislação, no Congresso Nacional. Há que 
se acompanhar o que acontece no mundo para 
se ter uma visão melhor. Há receptores? Em-
bora muitos afirmem que produzir receptores 
que atendam a essa prerrogativa seja fácil, a 

pergunta continua; haverá receptores no mer-
cado mundial? O certo é que rádio é o mesmo 
serviço  em qualquer parte do mundo. 

Não teria sido melhor que o Brasil tives-
se desenvolvido o seu próprio padrão - 
quem sabe conjuntamente com outros 
países da América Latina? 
Isso é muito bonito, mas deveria ter sido feito há 
10 anos, pois não se gasta menos tempo que 
isso para desenvolver um padrão porque você 
tem indústrias de transmissão e recepção que 
precisam ser ouvidas para ver como vão fazer 
a adaptação de seus equipamentos. E o rádio 
sempre teve uma tecnologia com tendências 
mundiais, nunca foi uma tecnologia localizada. 
Há que ressaltar ainda a questão de recursos 
para pesquisas e o tempo de reconhecimento 
internacional do padrão brasileiro. 

O que é mais viável acontecer: adotar o 
IBOC, adotar o DRM, os dois? 
Na verdade, o que temos buscado nesse 
tempo todo é um caminho para que o rádio 
migre para tecnologia digital na transmissão 
e recepção e possa oferecer ao público uma 
qualidade melhor de sinal, porque no estúdio 
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muitas emissoras já estão digitalizadas.
O rádio teria mais facilidade na oferta de novos 
serviços para o público com a digitalização. O 
que precisa agora é introduzir o setor de rádio 
na transmissão digital e abrir a discussão de 
novos modelos de negócio. E o melhor modelo 
para que o radiodifusor possa aproveitar o que 
ele já tem implantado é o IBOC, uma transmis-
são na mesma faixa que ele utiliza atualmente 
e no mesmo canal.
 Se você for buscar um padrão na faixa de 
microondas, como o DAB  ou mesmo num ca-
nal de televisão como o japonês, você vai ter 
de esquecer todas as suas estações para ir 
para uma instalação nova em outra faixa, ou-
tros receptores. Comercialmente o HD Radio 
está mais bem posicionado, continua sendo a 
melhor solução para o radiodifusor. 

No aspecto tecnológico quais são as princi-
pais mudanças/adaptações que as rádios 
sofrerão para implantar o sinal digital?
No caso do AM você aproveita o sistema irra-
diante, vai fazer poucas adaptações na trans-
missão, desde que ele seja de algum fabrican-
te que já tenha a tecnologia do IBOC prevista, 
é mais fácil fazer a adaptação para o IBOC. 
Eu não sei se os transmissores da indústria 
nacional estão prontos para essa adaptação. 
Muitos afirmam estar, resta apenas uma dis-
cussão comercial.
No caso do FM, pode ser que precise de outra 
antena para fazer a transmissão digital, isso 
vai depender da configuração que for utiliza-
da. No AM é a mesma torre, apenas tem de 
verificar as condições de uso dela.
De modo geral, este momento pode servir como 
uma oportunidade para os radiodifusores reava-
liarem as condições de toda a sua estação. 

E quanto aos famigerados royalties para 
adotar o IBOC? Realmente não preci-
sarão ser pagos, como foi anunciado 
pelo iBiquity? Os opositores do sistema 
usam os royalties como argumento para 
não adotá-lo.
O royaltie é uma questão de indústria, não se 
cobra royaltie de radiodifusor. O que o radio-
difusor ia pagar e não paga diretamente ao 
iBiquity é uma licença, que já vem disponibili-
zada através dos fabricantes que detém a tec-
nologia em seus equipamentos. Quando você 
comprar o equipamento, teoricamente, estará 
tudo feito. Essa é a grande confusão. Na ver-
dade, todos os padrões no mundo têm royal-
tie porque a indústria trabalha com royaltie. 
Mesmo aqueles que dizem trabalhar com uma 
tecnologia aberta, ela não é grátis. O fabrican-
te nacional pode até ler a tecnologia do DRM, 

mas ele não pode produzir essa tecnologia 
aqui sem a DRM ou representantes do Con-
sórcio virem aqui cobrá-lo pelos royalties.

Qual o reflexo da digitalização para a in-
dústria brasileira de equipamentos?
Isso dá oportunidade para a indústria nacio-
nal  ampliar sua abrangência de atuação, seja 
na recepção ou na transmissão porque se trata 
de uma tecnologia que está nascendo mundial-
mente. E não ocorrerá o mesmo que houve com 
a tecnologia analógica, que começamos com 30 
anos de atraso. O que necessitamos é de recur-
sos do governo para pesquisa e desenvolvimen-
to, e não estamos vendo de onde vai sair. 

Os engenheiros de radiodifusão estão 
preparados para trabalhar com o mo-
delo digital?
 Depois de toda essa discussão acho que não 
temos totalmente a expertise das tecnologias 
disponíveis no mercado. O que precisamos é 
ter acesso na prática, porque de tanto ouvir 
falar o engenheiro sabe os caminhos para 
conseguir informação, mas esse conhecimen-
to só se torna efetivo quando ele tem esse 
equipamento em mãos para avaliar e manu-
seá-lo, variando alguns parâmetros, vendo o 
resultado que ele obtém, em termos de quali-
dade e robustez.

Muitos radiodifusores acreditam que 
o processo de digitalização perdeu o 
time e foi atropelado pela internet. Qual 
sua opinião? 
Minha opinião é que a internet é um grande 
aliado, suporte à radiodifusão, mas eu não a 
vejo como algo que veio para substituir a ra-
diodifusão, primeiro porque o Brasil é um país 
de dimensões continentais e não tem uma 
internet acessível uniformemente  em todos 
os cantos,  pois não tem um sistema de te-
lecomunicações consolidado. E não sei se o 
governo vai oferecer internet grátis, porque o 
que sabemos é que depois das 18h00 o nú-
mero de acessos à internet cai para menos de 
10% da população. 
Leva-se muito tempo para ampliar esse aces-
so. Se o governo trabalhar muito agora, pode 
ter resultado daqui a 20 anos. Não é à toa que 
o governo quer ressuscitar a Telebrás.

Sem a digitalização, o rádio vai morrer? 
Quanto tempo mais o rádio agüentará 
sem se digitalizar? 
Quem sou eu para determinar a morte de quem 
quer que seja, muito menos de um setor. Nós 
estamos trabalhando, buscando uma tecnolo-
gia para adaptar o rádio aos novos tempos. A 

mobilidade e a portabilidade, que eram exclu-
sivas do veículo rádio, agora já são um objetivo 
de todos os outros setores de comunicação. 
Então, o que nós queremos é ver o rádio inse-
rido em todas as mídias que forem entregues 
ao público. Se demorarmos muito, não haverá 
rádio nas outras mídias. Nós já observamos que 
muito pouca gente entra num shopping center 
para comprar exclusivamente um receptor de 
rádio. No setor, nunca avaliamos o número de 
receptores que são vendidos ano a ano. 
Precisamos trabalhar para incluir em todas 
as mídias o veículo rádio, por exemplo, se você 
gosta  do serviço por assinatura você pode 
ter o seu sinal de rádio dentro da sua TV por 
assinatura. Estou falando em fazer rádio, não 
transmissão apenas de áudio. Rádio é locução, 
é vida, é a manifestação viva da população.

Qual o papel da SET nesse processo de 
transição do rádio?
 O importante papel da SET é que ela conse-
gue disseminar o que tem de importante de 
rádio digital para os engenheiros, do mesmo 
jeito que fez para a televisão. De alguma for-
ma a SET se envolve nessa discussão, que 
é técnica, política e até gerencial. Mas é im-
portante que o engenheiro associado da SET 
esteja a par dessa tecnologia. 

Quanto à migração de canais, o que o se-
nhor acha: da faixa de FM ser estendida 
para os canais 5 e 6 de TV, para aten-
der  as emissoras de FM? E da faixa de 
FM ser estendida para os canais 5 e 6 de 
TV, para migrar  as emissoras de AM?
Estão querendo ampliar as faixas para abrigar 
as estações de AM, uma proposta antiga, de 
estender a faixa no canal  6 e agora estão indo 
para o canal 5. Mas até 2016 pode ser que sur-
ja algo novo que requeira a permanência da 
televisão ainda nessa faixa por outro período. 
Isso não tem nada a ver com rádio digital e 
sim com planejamento de espectro e com a 
legislação que está envolvida nisto. Você vai 
passar uma estação AM, que muitas vezes é 
uma concessão, para um serviço de FM, que é 
uma permissão. Outra coisa, o governo ainda 
não demonstrou para nós que ele tem contro-
le sob as estações piratas e, logicamente,  a 
estação AM individual pode querer ir para a 
FM, mas junto com ela podem estar indo cen-
tenas de estações piratas. Temos de esperar 
os países desenvolvidos  migrarem para essas 
faixas também, senão não teremos receptores 
para elas. Não é simplesmente  querer e na 
seqüência o fabricante passar a produzir.  

Adriana ferreira é editora da Revista da SET – 
email: adriana@embrasec.com.br 
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Por Ricardo Fonseca de Kauffmann

A CEnA
Terceira parte - final
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ILUMINAÇÃO

Luz é essencial, se não houver luz, 
não existirá nem imagem nem 
vídeo. Mas necessitamos saber 

como i luminar. A i luminação pode al-
terar as sensações de uma cena, pro-
duzir medo, suspense, mas pode tam-
bém transmitir alegria. Não importa as 
sensações, a i luminação deve antes 
de qualquer coisa fornecer a quanti-
dade correta de Lux para uma câmera 
produzir uma boa imagem. No Brasil, 
observamos que existem muitos i lumi-
nadores de talento imensurável, porém 
ainda faltam luminotécnicos, profis-
sionais que irão calcular os diversos 
fatores de i luminação que veremos a 
seguir. Portanto, o foco neste art igo 
será o lado técnico da i luminação. A 
intenção será ajudá-lo a entender que 
para i luminar corretamente uma cena 
você necessita muito mais que bom 
gosto e estética.

Um dos principais fatores de uma boa 
iluminação é a correta intensidade de 
luz. Para obtê-la é preciso saber a sen-
sibil idade da câmera, esta informação 
pode ser consultada no manual da câ-
mera. Temos de fornecer para a câme-
ra, nem mais nem menos luz do que ela 
necessita. Se você iluminar a cena fora 
dos limites da câmera, você irá per-
der a gradação correta de brilhos (gray 
scale), ou, em outras palavras, você 
estará fora da relação de contraste 
(contrast ratio) da câmera. Na prática, 
ultrapassar o l imite desta capacidade 
significa perder informação. A conse-
qüência é que os cinzas-escuros se 
tornarão pretos e os cinzas-claros se 
tornarão brancos. Neste ponto pode-

mos entender que iluminar é fornecer 
para a cena apenas a quantidade de 
luz necessária e suficiente. Luz em 
excesso poderá ultrapassar a relação 
de contraste máxima permitida pela 
câmera, prejudicando a qualidade da 
imagem, além de gastar energia inutil-
mente. Para evitar este sobre-limite da 
Relação de Contraste, você deve fazer 
uma “varredura” na cena com um lu-
xímetro e verif icar se as partes mais 
escuras e as mais claras estão dentro 
desse limite.

os Planos de Luz
Saber o que i luminar é fundamental . 
Assim, sugerimos estudar a cena e 
descobrir  os planos de luz pr incipal 

e secundários, qual o lado de cada 
elemento de cena a ser valor izado e 
quais os detalhes a serem realçados. 
Esses dados podem surgir  de uma 
conversa com o diretor de TV, com as 
pessoas da cena ou com o cenógra-
fo e são necessár ios para uma boa 
i luminação. Uma vez obt idos esses 
dados, deve-se fazer um rascunho, 
onde os elementos da cena, pessoas, 
cenár ios e demais objetos, e as câ-
meras estejam inser idos, anotando as 
distâncias entre eles. 

A seguir, deve ser feita a marcação e o 
dimensionamento da luz. Para isso, de-
vemos entender qual a função de cada 
tipo de luz na cena para enfim projetá-
las de modo correto. 

A principal luz da cena é chamada 
de Key Light. Ela deve ser projetada 
a +45° do plano de luz principal. 
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Para complementar esta luz, deve-se 
projetar outra luz para evitar sombras 
exageradas e imperfeições, a chamada 
Fill Light. Esta deve ser montada a 
-45° do plano principal e ajusta para 
50% da intensidade da Key Light. 

Finalizando o plano de luz principal 
temos o Back Light com a função de 
destacar o principal do secundário. 
Esta luz deve ser projetada por 
trás do plano principal e ajustada 
de 30% a 50% da Key Light. 

Já para o plano secundário de luz 
temos a Background Light, mais 
conhecida como “luz do cenário”. 
Ela deve ser projetada para o 
fundo da cena e ajustada para não 
mais que 50% da Fill Light. 
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Tomando como base que sua cena será um estúdio de telejornalismo e com todas 
essas informações adquiridas, você já estará apto a fazer um rascunho como o 
desenho abaixo: 

O próximo passo é dimensionar a in-
tensidade que cada tipo de luz emiti-
rá. Para isso, o ponto de partida será 
sempre a sensibilidade da câmera e a 
distância até o elemento da cena a ser 
iluminado. Como sabem a luz varia com 
o quadrado da distância. Assim, temos 
a seguinte equação:

(I1/I2) = [(d1)2/(d2)2] => I2 = (d2)2 x I1
onde: I1 é a sensibilidade (luz medida na 
câmera para f:5.6)
I2 é a luz refletida nos locutores
d2 é a distância entre a câmera e os lo-
cutores

Usando como exemplo o nosso estúdio 
de telejornal acima com câmeras de 
50lux@f:5.6 de sensibilidade calculare-
mos corretamente a intensidade de cada 
tipo de luz.

Para facilitar assumiremos que a refletância 
dos locutores e dos demais elementos da 
cena será igual a 0,8 (80%). A luz refletida 
nos locutores será: 
I2 = 50 x 12,25 = 612,5lux => I2 incidente 
= 612/0,8 =765lux.

Key Light
Se montarmos as luminárias dos locutores a 
2m de distância devemos ter uma luminária 
com a capacidade de:
Ikeylight= 765lux x 4 = 3060lux@1m ou
IKeyLight = 3060lux@1m

novas luminárias halógenas, mas com 
certeza depois dessa série de 3 capítu-
los sobre iluminação profissional você já 
sabe que isso será um erro. Entretanto, 
é importante relembrar os fatores pelos 
quais você deve optar pelas luminárias 
de LED. 

O primeiro e principal motivo pela opção do 
LED é a fidelidade de cor. O LED emite uma 
luz de 5600K, caracterizada pela cor branca, 
única capaz de reproduzir todas as cores da 
sua cena. 

Outra vantagem é a economia tanto pelo con-
sumo de energia elétrica quanto pelo custo 
de manutenção. Os LEDs consomem cerca 
de 10 vezes menos energia elétrica que as 
lâmpadas halógenas. Além disso, as lâmpa-
das halógenas dependem do aquecimento 
do filamento para emitir luz o que gera uma 
quantidade de calor absurda que deverá ser 
neutralizada com um aparelho de ar condicio-
nado, acarretando mais custos com eletrici-
dade. O estúdio LED pode ter um custo inicial 
mais alto. Mas como todo investimento, deve 
ser encarado no longo prazo. Os LEDs têm 
vida útil de 40.000h, bem acima das 100h 
das lâmpadas halógenas. Ao longo do tempo 
você gastará muito mais recursos se optar 
pelas lâmpadas de filamentos. 

Finalmente, mas muito importante, é saber 
qual LED comprar. Vale citar o Vinicius Ma-
tos (www.viniciusmatos.com.br), fotógrafo 
premiado internacionalmente e que dispensa 
apresentações, “Em matéria de LED, o que se 
paga é o que se leva!”

LED é um semicondutor que como todos 
sabem é um componente muito sensível ao 
calor. O LED aquece pouco, mas esse pouco 
calor gerado pode ser fatal se não for tratado 
corretamente. Algumas luminárias do mer-
cado por economia ou por desconhecimento 
não controlam adequadamente esse calor, 
resultando no encurtamento da vida útil dos 
LEDs causando sua deteriorização. 

A maneira simples de verificar se o fabri-
cante escolhido atende a esse cuidado é 
medindo a temperatura do painel de LEDs. 
Se aquecer além da temperatura ambiente 
procure outro fabricante.

* Ricardo  Kauffmann é um dos fundadores 
e atual conselheiro da Set. É diretor geral da 
Energia, empresa brasileira que desenvolve e 
fabrica baterias e luminárias para televisão – 
email: kauffmann@energia.tv

fill Light
O Fill light deverá ter 50% do Key Light. 
IfillLight = 1530lux@1m

Back Light
O Back light deverá ter 50% do Key Light e no 
nosso exemplo, está posicionado a 2m dos 
locutores.
IBackLight = 1530lux@1m

Background Light
Continuando neste exemplo, suponhamos 
que o cenário seja uma tapadeira com o 
logo do telejornal e que esteja posicionado 
a 2,5m dos locutores. Suponhamos ainda 
que esta tapadeira seja o plano secundário 
de luz e como tal deve ter a metade da luz 
dos locutores.

Neste caso teremos a luz refletida no cenário: 
I3 =(I1/2) x (d3)2 ou seja I3 = 25 x 6,5 2 
I3 = 1056,25lux
I3 incidente = 1056,25/0,8 = 1320lux.

Se montarmos as luminárias do cenário a 1m 
de distância, teremos:
Iluminaria do cenário = 1320lux@1m
IBackground = 1320lux@1m

o ESTÚDIo LED
Provavelmente a sua emissora possui es-
túdios com luminárias halógenas e você 
está pensando em um novo projeto para 
modernizá-los. Há a opção de adquirir 
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Reconhecidamente a criação de uma 
infraestrutura de banda larga eficiente 
é um dos grandes desafios do século 

XXI não apenas no Brasil, mas para a grande 
maioria dos países. Em especial, a preocupa-
ção do Federal Communications Commission 
(FCC) com o desenvolvimento de um plano 
para permitir o acesso de todos à banda larga 
é a mesma que norteia diversas iniciativas do 
governo brasileiro, Ministério das Comunica-
ções e ANATEL.

É papel dos governos propiciarem o desen-
volvimento do ecossistema de banda larga, 
através do desenvolvimento de políticas de 
acesso, e a criação de incentivos à universa-
lização. Nesse sentido, recentemente o FCC 
publicou um relatório contendo um grande 
número de ações para proteger e encora-
jar a competição de banda larga. Contudo, 
muitas delas são consideradas controversas 
pela extensão das iniciativas para reuso e 
compartilhamento do espectro, atualmente 
alocado à radiodifusão terrestre.

O plano americano de banda larga inclui o 
desenvolvimento de mecanismos para coletar,
analisar e publicar informações detalhadas 
em cada mercado, sobre competição e preços 
de banda larga.

De forma muito positiva, os consumidores 
terão maior acesso à informações de preço 
e o desempenho, que são necessários para a 
escolha da melhor opção de banda do mer-
cado. A transparência e o estabelecimento 
de regras claras também contribuem para 
assegurar a eficiência e a competição na 
prestação de serviços. O governo americano 
também prevê o financiamento de projetos 
de infraestrutura, reduzindo a barreira de en-
trada a novos competidores.

Porém, para atingir tais metas, o plano do 
FCC se apóia fundamentalmente em mu-

danças substanciais na atual alocação de 
espectro. Embora já existam freqüências 
destinadas para o uso de banda larga, isso 
é considerado pelo FCC como apenas uma 
fração da necessidade. A proposta inclui a 
alocação adicional de espectro para uso por 
equipamentos não licenciados, e a criação 
de incentivos para compartilhamento e uso 
flexível do espectro. O objetivo final é liberar 
500 MHz para acesso banda larga ao longo 
dos próximos 10 anos, sendo que 300 MHZ 
deve ser disponibilizado para uso móvel ao 
longo dos próximos 5 anos.

Embora os detalhes sobre os mecanismos de 
realocação de 120 MHz, que correspondem 
a 20 canais de televisão do espectro de UHF, 
atualmente utilizado para a radiodifusão ter-
restre digital ainda não sejam conhecidos, a 
quantidade de recursos mobilizados e a ve-
locidade sugerida para sua implementação 
assustam. Em seu discurso de abertura do 
NABShow 2010, Gordon Smith, presidente da 
NAB, destacou o plano de banda larga do FCC 
com um dos temas que mais despertam a 
atenção da entidade nos próximos anos. Para 
Gordon existe espectro livre fora da faixa das 
emissoras e que sua identificação poderia li-
vrar freqüências sem empurrar a radiodifusão 
para fora do espectro, principalmente consi-
derando que um quarto do espectro da radio-
difusão foi devolvido ao regulador com o fim 
da transição para a TV digital.

A proposta em debate é um plano de liberação 
de porções contínuas de espectro através da
devolução voluntária do canal por parte das 
emissoras, e realocação de freqüências 
das emissoras interessadas em continuar a 
ofertar TV digital. As devoluções de espec-
tro serão financeiramente incentivadas. As-
sim, os leilões resultantes seriam compar-
tilhados com emissoras que concordassem 
em devolver parte ou todo o espectro. Foi 
também aberta a possibilidade de continui-

dade da prestação de serviço, por compar-
tilhamento de recursos entre emissoras, e 
conseqüente redução da qualidade de áudio 
e vídeo do sinal transmitido.

Através desse plano, o FCC pretende criar 
um mercado secundário com uso flexível de 
espectro, bem como incentivar o uso opor-
tuno e não licenciado do espectro por novas 
tecnologias. Em seu discurso no NAB o chair-
man do FCC, Julius Genachowski, destacou 
que o processo será transparente e que as 
políticas de incentivo poderão incluir garan-
tias de preço mínimo aos radiodifusores. De 
fato, como a liberação dessa porção do es-
pectro se dará através de leilões públicos, é 
esperado que resulte em lucro suplantando 
os custos associados.

No Brasil o impacto de medidas similares 
seria muito maior dado o elevado percentual 
da população que tem na TV aberta a única 
forma de entretenimento e informação. Os 
brasileiros têm na TV aberta o mais impor-
tante veículo de inclusão social e digital e, 
ao contrário dos EUA, que já encerraram as 
transmissões de TV analógica, o processo 
de transição para a TV digital brasileiro, ini-
ciado em 2007, apenas começa a avançar 
para o interior do Brasil. 

Contudo, as deficiências e os desafios de in-
fraestrutura também são grandes, cabendo 
aos reguladores buscar alternativas inovado-
ras, quanto ao uso eficiente do espectro, que 
não impeçam a radiodifusão de continuar a 
cumprir seu papel social; e que não diminuam 
a competitividade e a viabilidade econômica 
do setor.

* Ana Eliza faria e Silva é vice-diretora editorial da 
SET e gerente de tecnologias de transmissão da TV 
Globo - email: ana.eliza@tvglobo.com.br

PLAno AMERICAno DE BAnDA 
LARGA: CoMo ISSo PoDE AfETAR A 
RADIoDIfuSão BRASILEIRA?
Por  Ana Eliza Faria e Silva
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Palestrante: Aldo Cugnini, da Vimionix Mobile TV Services (EUA)

noVoS MoDELoS DE RECEITAS PARA 
o SERVIço DE TV DIGITAL MóVEL
Por Enio Sergio Jacomino
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Aldo Cugnini é cofundador da Mobile 
TV Vimionix Services, uma empre-
sa que presta serviços interativos 

para dispositivos de TV móvel. Em 2003, 
Aldo fundou a AGC Systems LLC, uma fir-
ma de consultoria de tecnologia de vídeo 
e áudio, com capacitação para sistemas 
de broadcast, pesquisa e análise de mer-
cado consumidor de eletrônicos, análise 
e defesa de propriedade intelectual, ge-
renciamento de projetos e padronização 
da indústria.

A palestra é voltada para o mercado norte 
americano que já tem implantado serviço de 
TV móvel/portátil. Portanto algumas coloca-
ções não se aplicam total ou parcialmente ao 
mercado e situação brasileiros.

Inicialmente foram colocadas as questões 
principais do mercado consumidor:
•	 O	consumo	de	mídia	é	muito	envolvente.
•	 Os	consumidores	querem	conteúdo	sob	

demanda.
•	 Os	consumidores	querem	o	conteúdo	no	

lugar onde estão ou para onde vão.
•	 O	mercado	consumidor	de	conteúdo	para	

os dispositivos portáteis foi dominado pe-
las operadoras wireless.

Uma pesquisa com internautas americanos 
realizada pela Frank Magid Associates (gran-
de empresa americana de consultoria, pes-
quisas e visão estratégica) constatou:
•	 47%	 estão	 propensos	 a	 considerar	 a	

compra de um dispositivo móvel que in-
clua TV ao vivo

•	 51%	querem	TV	ao	vivo	nos	dispositivos	
móveis

•	 49%	assistiriam	os	intervalos	comerciais
•	 31%	comprariam	dispositivos	móveis	de	

forma que as crianças possam assistir 
TV no carro

Observação: Considerar TV ao vivo como 
sendo TV broadcast, ou seja sinal do ar, 
aberto e gratuito.

Podemos considerar que as oportunidades de 
negócio são:
•	 Canadá	e	Estados	Unidos	tem	uma	cober-

tura de sinal de TV aberta em 121 mi-
lhões de lares

•	 Mercado	potencial	para	aquisição	de	TVs	
portáteis de 57 milhões

•	 O	uso	de	banda	está	crítico	para	os	radio-
difusores americanos 

•	 A	“geração	Y”	 (18	a	29	anos,	aproxima-
damente) tem o maior interesse e são os 
“early adopters” deste tipo de produto

•	 Consumo	de	mídia	 em	qualquer	 lugar	 e	
em qualquer momento

A TV móvel no formato de radiodifusão é o 
melhor caminho que suporta grandes audi-
ências (comparado a TV por demanda) por-
que programação unicast wireless na verda-
de é um desperdício de banda. O formato 
“de um para muitos” necessita de conexão 
sempre disponível. A largura do canal inde-
pende do número de usuários e é a maneira 
mais eficiente de atingir todos os interessa-
dos em consumir.

A interatividade é um facilitador para TV móvel:
•	 É	uma	experiência	 atraente	para	 o	usu-

ário. Considere que os “consumidores” 
gostam de vídeo clips e os “espectado-
res” querem interatividade.

•	 A	 NBC	 constatou	 que	 na	 transmissão	
das Olimpíadas de Vancouver os usu-
ários dos dispositivos móveis estavam 
comprometidos no uso simultâneo de 
plataformas cross.

•	 A	interatividade	é	adaptada	ao	usuário,	
tem diversificadas aplicações e permite 
a métricas para os provedores de con-

teúdo, sejam métricas de audiência ou 
de demografia.

Um ponto importante para a interatividade é o 
canal de retorno. Ele deve ter as características:
•	 Que	preferencialmente	seja	uma	rota	bi-

direcional
•	 Pode	ter	disponibilidade	total	(full	time)	ou	

parcial (intermitente)
•	 Tecnologias	já	existentes	–	WiFi,	3G,	4G,	

WiMax,	ADSL,	etc
•	 Pequena	largura	de	banda

E finalidades:
•	 Permitir	solicitações	de	conteúdo
•	 Trafegar	dados	comportamentais	do	usuário
•	 Nas	 condições	 ideais	 existiria	 uma	 enti-

dade comum que agregaria dados e os 
distribuiria aos radiodifusores

E-commerce na TV móvel (considerando inte-
ratividade presente):
•	 Anúncio	 com	 base	 em	 CPM	 (banners	 e	

conteúdo sob demanda)
•	 Anúncio	com	custo	por	click
•	 Aplicativos
•	 Acesso	ao	comportamento	do	espectador	

– consumo, dados do perfil pessoal, seg-
mentação

O que vem por aí para os radiodifusores e 
seus parceiros:
•	 Para	os	 radiodifusores: Um novo serviço 

de TV gratuita  e aberta; simulcast ou 
conteúdo diferenciado e novos aplicati-
vos; testes de mercado

•	 Para	os	parceiros:	Infraestrutura	do	canal	
de retorno; serviços interativos; testes de 
mercado

* Enio Sergio Jacomino é consultor em Engenharia 
de  Televisão  e  presta  consultoria  para  a  RPC-TV 
Paranaense – email: eniosergio@gmail.com
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Muitos entram na feira se perguntan-
do sobre as novidades que terão na 
NAB 2010. Ao terminar o evento, es-

ses mesmos se perguntam sobre como vão 
absorver tanta informação.  As novidades às 
vezes se escondem atrás de produtos e equi-
pamentos, mas também atrás de palestras 
que falam de novas tecnologias ou mesmo de 
antigas tecnologias que renascem com con-
ceitos expandidos e com isso podem atender 
necessidades antes não imaginadas.

Salvando Vidas
Foi o caso do RDS (Radio Data System) que 
nos Estados Unidos tem o nome de RBDS. A 
palestra mostrava como salvar vidas usan-
do um sistema de alertas baseado no RDS 
em rádio com transmissão em FM.

Mas ainda restavam o rádio digital, a Infraes-
trutura Crítica para a radiodifusão, o RFID, o 
Espectro, o IP Áudio para Rádio e a Distribui-
ção por Satélite de HD Radio e FM Analógico.

Diferentemente do EAS (Earth Alerting Sys-
tems) o sistema baseado na transmissão FM 
permite que haja um aviso para informações 
de alerta, e isso pode ser incorporado a ou-
tros dispositivos que utilizem a tecnologia 
em FM, bem como celulares e outros dis-
positivos handheld. Será o equipamento de  
menor custo que permitirá massificar infor-
mações de alerta para a população. 

A FEMA (Federal  Emergency Manegement 
Agency) contratou o NORTHROP GRUMMAN 
para estudar a integração do sistema de 
alerta	FM	no	IPAWS	(Integrated	Public	Alert	
and	Warning	System).

O	 IPAWS	 trabalha	 com	 a	 visão	 do	 geren-
ciador da emergência que pode ser uma 
autoridade federal, estadual ou municipal e 
estes através de uma rede IP podem agre-
gar, autenticar e adaptar a mensagem.

RáDIo - noVIDADES APRESEnTADAS noS  
PRoDuToS, EquIPAMEnToS E PALESTRAS 
Por Ronald Siqueira Barbosa
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figura 1- Diagrama de Sistema de Alerta - Proceedings NAB 2010 - Matthew Straeb - Saving Lives With Fm Radio-Based Mass)

figura 2: Sistema de aviso e alerta público integrado - Proceedings NAB 2010 - Matthew Straeb - Saving Lives With Fm 
Radio-Based Mass

Através de uma rede de distribuição por 
IP é possível entregar aos disseminado-
res das mensagens e estes distribuírem 
através de Sistema de Alerta Emergen-

cial, sistemas digitais de EAS, Celulares, 
Radiodifusão, serviços de internet, NOAA 
(Administração Oceânica e Atmosférica 
Nacional – National Oceanic and Atmos-
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figura 3: Foto do digrama típico de instalação Palestra NAB 2010 - Matthew Straeb - Saving Lives With Fm Radio-Based Mass 

pheric Administration ) e  sistema único de 
alerta municipal e/ou local.

Por último o público tem de receber, da 
rede de distribuição, na sua forma de mí-
dia, as informações originadas pelos disse-
minadores de mensagens.

O título “Salvando Vidas com sistemas de 
mensagens e alerta, em base-rádio em 
FM“ está se tornando a “bola da vez”, 
pois uma transmissão ponto-área facili-
ta a transmissão de informações simul-
tâneas para diferentes pessoas que as 
recebem. Complementa a transmissão de 

um sistema móvel pessoal ou outro de te-
lecomunicações que usa base-telefônica 
para a transmissão, no caso da FM ape-
sar da individualização na recepção da 
informação, todo público pode recebê-la 
por radiodifusão, o que ajuda na dissemi-
nação de mensagens e alertas em recep-
tores de diferentes formatos, inclusive 
PDA’s com chips FM.

A infraestrutura de um sistema de aviso e 
alerta público integrado está sendo estu-
dada e conduzida pela FEMA nos EUA.

O HD Radio já emprega a tecnologia de 
alerta emergencial através do que se 
está chamando de Active Radio – Emer-
gency Alert Technology, para que o pú-
blico tenha um aviso antecipado de situ-
ação de emergência.

As figuras 1,2 e 3 ilustram alguns exem-
plos do sistema.

Rádio Digital
Um dos documentos importante apresen-
tados na Conferência de Engenharia foi 
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figura 7: Antenas de 
transmissão de sinal 
de FM analógico e 
digital com abertura 
compartilhada)

figura 4: Danos 
causados na torre e no 
transmissor da Rádio 
WCFB (94,5 MHz) por 
tornado de escala  F-4 
-Proceedings NAB 
2010 - Steve Fluker 
- Are You Prepared 
for a Disaster?

sobre “Resultados de Testes de Laboratório 
das Tecnologias rádio digital: DAB, DAB+, 
T-DMB Audio e HD Radio, que foram elabo-
rados pelos pesquisadores do Electronics 
and Telecommunications Research Institute 
(ETRI) e  Telecommunications Technology 
Association (TTA) 

O objetivo principal do trabalho reali-
zado foi coletar dados de desempenho 
de cada tecnologia digital para o rádio 
por meio de vários testes. Com esses 
testes se fez a avaliação de desempe-
nho e compatibi l idade.

Outro ponto considerado na transmissão do 
rádio digital foi a proposta de melhoria no 
AM com o comprometimento de manter a 
cobertura e melhorar o desempenho analó-
gico e digital do sinal AM.

É o modo de transmissão MA1 modifica-
do que permite a transmissão de 10 kHz 
do AM e uma transmissão digital com até 
20 kbit/s.

Apesar de aparentemente haver uma re-
dução na taxa de bits, o codec utilizado 
nesses casos emprega uma réplica ou re-
dundância espectral que permite uma alta 
qualidade no áudio digital. 

Um último investimento na transmissão 
ficou por conta do Guia de Programação 
Eletrônica (EPG) que permitirá fidelizar o 
ouvinte à programação, uma vez que a na-
vegação ou a interação poderá informar em 
tempo real dos futuros programas.

figura 5: Novo 
Navigator HD Radio para 
avaliação de cobertura 
AM e FM digital

figura 6: Antena com 
entrada dual para sinal 
FM analógico e digital
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figura 8: Antena para FM – Catalogo  Kathrein)

No campo dos receptores, desde a últi-
ma CES foi demonstrado que o receptor 
HD Radio que já suporta a transmissão 
de dados pelo RDS, tem agora incorpo-
rada a possibilidade de transmissão de 
informação de trânsito via TMC, com o 
dispositivo de navegação pessoal Cydle 
743 H, que recebe em tempo real as in-
formações atualizadas.

Infraestrutura Crítica
Com o tema “Você está preparado para 
um desastre”, permanece a discussão de 
como prevenir sua estação de ataques por 
acidentes climatológicos, por furacões e 
outras formas de destruição. É a discus-
são da infraestrutura crítica da estação 
que foi muito bem colocada pelo repre-
sentante da Cox Radio, que diz que nin-
guém sabe a hora de um desastre, contu-
do é melhor colocar o cinto de segurança 
antes da batida.

A Figura 4 apresentada por ele na palestra, 
mostra como a estação ficou praticamente 
destruída após um tornado escala F-4. 

Medidas
A importante notícia é que a Audemat apre-
sentou um  medidor de sinais HD Radio para 
sinais AM e FM, para avaliação de cobertura, 
qualidade do sinal e compatibilidade: o Na-
vigator apresentado na figura 5 . Apesar do 
recurso não ser um lançamento em FM, não 
deixa de ser uma novidade em AM.  Vale a 
pena conferir a praticidade do equipamento.

Antenas
Outros que apresentaram também novida-
des em seus produtos foram os fabricantes 
da antenas  ERI e a Kathrein. 

A ERI apresentou um conjunto de antenas 
para melhorar o desempenho de cobertu-
ra de FM analógica e digital, transmitindo 
simultaneamente os dois sinais, mostradas 
pelas figuras 6 e 7. 

A Kathrein apresentou antenas, figura 8,  e 
combinadores para FM.  Antenas para ope-
rar entre 87,5 e 108 MHz.

* Ronald Siqueira Barbosa é diretor de rádio da 
SET e diretor de tecnologia da Associação Bra-
sileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) 
– email: ronald@set.com.br
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CEnoGRAfIA  PARA TV 

O propósito do trabalho do cenógrafo 
de televisão é conceber, projetar e 
montar o cenário de gravação, ou 

seja,   criar e viabilizar tecnicamente a 
construção e tratamento do espaço cêni-
co em estúdio ou locação.

O cenário é concebido de modo a atender 
à solicitação de uma sinopse, adequan-
do-se a um enredo e a um – ou vários 
– personagens. É preciso que o cenário 
seja fiel e esteja enraizado na história 
que está sendo contada e ao personagem  
que acolhe.   Esta é a função primordial 
do cenógrafo: criar uma ambientação 
espacial, ou uma atmosfera cênica, que 
permita aos atores, aos diretores e às 
equipes técnicas que interagem ali sua 
melhor performance. O cenário deve es-
tar afinado a um conceito formal/plásti-
co/estético que é estabelecido em con-
junto com os autores e diretores.

Artisticamente o cenário deve não só 
permitir a performance dramática do 
ator, mas também inspirá-lo e servir de 
apoio e referência para sua atuação. O 
cenário deve deixá-lo seguro e confor-
tável. Jamais deve tolhê-lo. Ao diretor, 
o cenário deve permitir facilidade de 
decupagem e liberdade para criar as di-
nâmicas de cena.

Tecnicamente o cenário deve atender a 
múltiplos fatores de produção, de ope-
rações de engenharia, infraestrutura e 
segurança e de gerenciamento indus-
trial. Quanto à produção, o cenário deve 
estar subordinado a vários parâmetros:   
encaixar-se em um crivo de orçamento ( 
trabalhamos com um orçamento fecha-
do e os cenários, a medida que vão sen-
do projetados devem se ater   ao orça-
mento previsto para ele).  É comum em 
televisão, principalmente nas novelas 
e seriados, pela grande quantidade de 
cenários, que se faça um jogo, equili-

Por Keller da Veiga

brando a balança de custos de cenários: 
tira-se de um para alimentar um outro 
que precisou. 

Também quanto à produção o cenário 
deve viabilizar o roteiro de gravação, 
possuindo dimensões e aspectos cons-
trutivos que facilitem e agilizem sua 
montagem em estúdio ou a montagem 
em externa. O roteiro de gravação diário, 
elaborado pela coordenação de produção 
é sagrado e todos os cenários previstos 
devem estar bem posicionados no estú-
dio e entregues na hora certa. 

Uma das características de cenários de 
estúdio, principalmente os maiores, é 
a possibilidade de segmentá-los, mon-
tando apenas trechos imprescindíveis 
em caso de necessidade, falta de es-
paço no estúdio, por exemplo, isto em 
geral é combinado previamente com a 
direção. Quanto ao gerenciamento in-
dustrial, o cenário deve atender aos 
quesitos de viabilidade de construção, 
sendo projetado, desenvolvido e deta-
lhado pelo cenógrafo e sua equipe de 
forma a que, respeitado o orçamento, 
ele possa ser construído sem que ve-
nha a apresentar problemas estruturais 
ou de acabamento no futuro. Cenários 
complexos, que implicam em alto grau 
de acabamento, que possuam mais de 
um pavimento e tetos iluminados são 
cada vez mais comuns, em função da 
alta definição e sofisticação dos equi-
pamentos de gravação. Por isso devem 
ser analisados exaustivamente junto ao 
gerente de Operações Cenográficas ou 
produtor de Cenografia.

Um aspecto importante e complexo do 
gerenciamento de cenários de televisão 
diz respeito à sua desmontagem, trans-
porte e armazenagem. Após cada dia de 
gravação os cenários devem ser des-
montados e suas peças de decoração, 

que a gente chama de contra regra leve 
e pesada, adereços e móveis, e maqui-
nária, peças estruturais, paredes, pisos, 
escadas, tetos, acondicionadas, trans-
portadas e armazenadas, aguardando a 
próxima montagem.

Em uma novela chega-se a número de 
180 a 200 ambiente, às vezes mais. Isto 
representa uma quantidade formidável 
de peças que devem ser absolutamen-
te controladas no espaço, onde ela se 
encontra a cada momento, e no tempo, 
ela precisa estar no estúdio no momento 
exato para montagem , deve ser ava-
liada a complexidade e duração de seu 
deslocamento, e sua integridade física: 
ela deve estar, por uma questão de con-
tinuidade - com o mesmo aspecto com 
que deixou o estúdio.   Isto vale tanto 
para o cinzeiro quanto para o piano ou 
para o elevador.

Existem espaços diferenciados para ar-
mazenagem de maquinária e contrare-
gra .Toda a logística das operações de 
armazenagem e transporte das peças 
cenográficas é feita pela Divisão Indus-
trial, através dos gerentes de operação, 
supervisores de contraregra e acervo, 
almoxarifes e cenotécnicos.

De forma a atender às equipes de en-
genharia, os cenários de estúdio devem 
cumprir as seguintes exigências: estar 
posicionados no estúdio de forma a per-
mitir distâncias razoáveis entre as bocas 
de cena; permitir distâncias razoáveis 
para iluminação dos interiores através de 
janela e aberturas laterais e de fundos 
e também para os fundos fotográficos, 
plotados ou inseridos em chroma key por 
processos de pós- produção.
 
Quanto às equipes de infraestrutura e 
segurança, os cenários devem atender 
às normas de solidez de construção, uso 
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de materiais resistentes e antiinflamá-
veis, instalações elétricas e hidráulicas 
protegidas e seguras.Os tecidos (corti-
nas e forrações) devem ser ignifugados. 
Além disto, o estúdio deve ser ocupado 
de forma a permitir o acesso fácil às saí-
das em caso de emergência.
 
Cabe também à Divisão Industrial a 
administração da Fábrica de Cenários, 
onde estes são construídos e monta-
dos. Esta Fábrica é composta por diver-
sos setores que compõem   as equipes 
de apoio e suporte à cenografia: pintura 
artística, pintura em estufa, escultura 
e adereços, acrílico, forração e estofa-
mento, eletricidade e acervos de mo-
veis e adereços.
 
À Divisão Industrial compete também o 
departamento de construção de Cidades 
Cenográficas, cuja importância cresce 
cada vez mais em função das dificulda-
des  crescentes para se gravar em loca-
ção, principalmente nos grandes centros 
urbanos. As técnicas de construção de 
cidades cenográficas têm se aprimorado 
constantemente e os cenógrafos contam 
hoje com uma gama de recursos, téc-

nicas de backlot, inserção de imagem, 
materiais construtivos leves, resistentes 
e de excelente resultado visual como   
acetatos plotados, recortes eletrônicos 
em MDF e metal, impressões em relevo. 
Além de elementos estruturais reciclá-
veis, leves e ecologicamente corretos, 
como gesso, metal e material sintético, 
minimizando o uso de madeira. O uso de 
telhas de papel reciclado já é corriquei-
ro. Isto tem possibilitado o incremento 
da utilização dos interiores de cenários 
em cidades cenográficas, o que alivia 
muito o custo e agiliza as operações de 
produção.

O cenógrafo de televisão pode estar apli-
cado em um ou mais programas, depen-
dendo de sua disponibilidade de tempo e 
do grau de complexidade de cada produ-
ção. No esquema normal de programa-
ção de televisão – em uma novela,   por 
exemplo – atua um cenógrafo titular que 
participa de todo o processo de criação 
e produção desde o seu inicio. As pri-
meiras reuniões ocorrem com os dire-
tores e autores e as subseqüentes com 
os demais cabeças de equipe: gerente e 
coordenador de produção, diretor de fo-

tografia e produção de arte, caracteriza-
ção, figurino, supervisor de engenharia e 
efeitos especiais.

Estabelecidos os conceitos e a linha 
geral dos trabalhos cenográficos é 
montada a equipe de trabalho, variável 
em função do programa, número este 
que vai se alterando com o percurso 
do programa em função das diferentes 
etapas de trabalho e das diferentes so-
licitações que aparecem. Inicialmente 
são elaborados croquis e estudos dos 
diversos cenários previstos em sinop-
se.   Aprovados os cenários, estes são 
então apresentados em um workshop 
a toda a equipe técnica   e a partir daí 
entram em fase de desenvolvimento e 
detalhamento, depois são orçados e 
aprovados para construção.

São então pré-montados e seu conjunto 
aprovado in loco pela direção. São osten-
sivamente fotografados e armazenados 
e, na data prevista, montados no estúdio.

*Keller da Veiga é cenógrafo do Projac, com par-
ticipação em diversas novelas e minisséries da 
TV Globo - email: keller.veiga@tvglobo.com.br
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Costumo dizer que a cenografia, por ve-
zes, tem a função de “enganar” o públi-
co. Calma! Eu explico.

Com certeza, alguém um dia já viu um fil-
me ou uma novela em que alguns cená-
rios continham texturas de ferro, tijolo ou 
pedra por exemplo. Na maioria das vezes, 
essas texturas podem ser cenográficas - 
ou seja, compõem a cena de forma alusiva 
-  e também podem ter características re-
alistas ou lúdicas.

Em cenografia essas texturas têm a função 
de esconder, através de efeitos e pinturas 
especiais, os materiais nos quais foram real-
mente construídos. Por exemplo, uma pa-
rede de pedra: nada mais é que um painel 
construído em madeira revestida com isopor, 
modelados em forma de pedras e acabados 
com pintura de arte, imitando cores, efeitos 
do tempo, sujeiras e outros.

Mas a cenografia não se limita apenas à 
teledramaturgia, ao teatro ou cinema. Está 
presente em eventos, congressos, shows, 
musicais, telejornal, programa de entrevis-
tas, debates, programas infantis, programa 
de variedades, etc.

A criação
Para que o cenógrafo possa criar um cenário, 
é preciso que o diretor faça um “briefing” de 
como será o programa em questão. 

Neste perfil são necessárias as seguintes in-
formações:
•	 O	tipo	de	programa,	se	é	musical,	telejor-

nal, variedades, eventos, dramaturgia, etc.
•	 A	quantidade	de	pessoas	que	estarão	no	

cenário, apresentadores,  entrevistados, 
músicos, convidados, platéias, etc.

•	 Ter	informações	sobre	o	roteiro	do	programa.
•	 Dimensões	 do	 estúdio	 ou	 o	 local	 a	 ser	

montado. Se o espaço for desconhecido, 
é aconselhável fazer uma visita técnica a 
fim de se obter medidas exatas e ter co-

Por Célio Inada

CEnoGRAfIA
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nhecimento das características técnicas e 
acessos do estúdio.

•	 Quantidade	de	câmeras
•	 Público	alvo
•	 Horários	de	exibição	do	programa
•	 Existência	 ou	 não	 de	 definições	 gráficas,	

como logotipos e vinhetas.

Com todas essas informações, o cenógrafo 
cria um espaço adequado para o programa, 
alinhando transversalmente o design, as cores, 
o espaço cênico, a roteirização, a iluminação e 
o espaço operacional. Faz-se, então, os primei-
ros traços para a definição plástica.

o desenvolvimento do projeto
Após definidas as diretrizes plásticas e físicas 
do cenário, faz-se o projeto técnico, ou seja, 
tudo é produzido em escala reduzida (normal-
mente 1:50 – relação que indica a proporção 
em que o desenho está sendo produzido). Nes-
te exemplo, 1:50 significa que para cada 1 cm 
desenhado no papel, consideramos que tere-
mos 50 cm na realidade. Conforme as neces-
sidades, podemos aumentar ou diminuir essas 
escalas que podem ser 1:25 , 1:20, 1:5, 1:2, 
1:100, 1:200, 1:500.

Utiliza-se normalmente o Autocad para 
esse fim, mas existem muitos cenógrafos 
que ainda preferem o desenho manual na 
saudosa prancheta com régua paralela, la-
piseira e esquadros.

Na seqüência do projeto técnico, escolhemos 
uma maneira de apresentação desse proje-
to para aprovação junto ao diretor ou cliente. 
Existem diversas formas de se apresentar um 
projeto, tais como:
•	 Perspectivas	 feitas	 à	 mão	 livre,	 pintadas	

com giz de cera, lápis, canetas hidrocor, 
tinta guache ou então aquarela.

•	 Maquetes	 físicas,	 construídas	 com	
papel do tipo paraná, cartão, fabriano, 
arames, madeira balsa, cola branca, 
tinta látex, plásticos, acrílicos ou o que 
o maquetista definir.

•	 Maquetes	eletrônicas	que	são	modeladas	
através de um programa de computador. 
Existem no mercado vários modeladores 
eletrônicos, tais como 3D Max, Sketchup, 
Rhinoceros, Revit e Autocad.

•	 Montagens	 fotográficas	 que	 podem	
ser executadas em algum editor de 
imagens como Photoshop, Corel Draw, 
Adobe Ilustrator.

Custo do projeto
Este item é super importante, pois muitas 
vezes é o ponto decisivo para a viabilidade 
ou não do projeto.

Pode-se, no momento do briefing, tentar sen-
tir a capacidade de investimento no cenário, 
pois isso ajudará o cenógrafo a criar parâme-
tros em relação às dimensões e escolha de 
materiais a serem utilizados no cenário.

Normalmente monta-se uma planilha no 
programa Excel, onde colocamos a quan-
tidade, preço unitário, preço total de cada 
item a ser utilizado no cenário. 

Uma planilha bem detalhada, com especifica-
ções de materiais e referências em conjun-
to com o desenho técnico bem definido, faz 
com que a construção tenha um ritmo mais 
dinâmico. Muitas vezes, diminui-se o tempo 
de construção, pois não se perde tempo com 
dúvidas em relação às espessuras , cores ou 
bitolas na hora da compra desses itens.

Construção e montagem
Após as devidas aprovações junto ao diretor, 
inicia-se a fase de construção do cenário.

Os profissionais dessas construções são os 
cenotécnicos. São marceneiros voltados para 
essa área de cenografia e eventos, cuja técnica 
construtiva difere das  construções de móveis.

Mesmo com todos os desenhos técnicos e 
especificações do cenário, é importante o 
acompanhamento pontual durante essa fase. 
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figura 1: Navio - Programa Direções - Peça: A longa viagem - TV Cultura

O projeto pode sofrer alterações a pedido do 
diretor ou por questões estruturais, e nesse 
momento o cenógrafo tem que ter soluções 
rápidas sem que agrida o projeto inicial.

Muitas vezes o projeto pode estar “bem resolvi-
do no papel”, mas no momento da montagem, 
por questões de impossibilidades das pré-
avaliações do espaço, imprevistos acontecem 
como, por exemplo, uma caixa de luz que não 
pode ser obstruída ou o difusor do ar condicio-
nado tem que ficar livre.

Algumas adaptações são perfeitamente nor-
mais, durante a montagem o cenógrafo, jun-
tamente com o diretor, pode criar novos planos 
de câmeras.

O diretor de fotografia também pode solicitar 
algumas adaptações. Uma iluminação bem afi-
nada com a dosagem correta de luz e sombra 
pode criar “climas”, ambientes, dramatizar ce-
nas e valorizar muito mais o cenário

Gravações
Os programas, de um modo geral, podem ser 
gravados ou ao vivo.
Em ambos os casos, a presença do cenógrafo 
ou do seu assistente é muito importante, devi-

do a algumas trocas de cenário ou atendimen-
to durante as gravações.

Como espectador
A cenografia é uma arte efêmera, que tem uma 
velocidade muito grande no seu acontecimen-

to. Ela é registrada em fitas ou, mais atualmen-
te, em HD’s, mas fica na lembrança da emoção 
e do momento do espetáculo.

Célio Inada é cenógrafo da TV Cultura - email: 
celio2697@ig.com.br

figura 2: Cozinha: Programa Direções - Peça: O telescópio - TV Cultura
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N uma época em que a atenção 

do mundo broadcast ing se vol-

ta para o 3D, a tradição reaf i r-

SET SuL REÚnE E ATuALIzA o 
ConhECIMEnTo DA RADIoDIfuSão
Por Raphael Bontempo

INsIDE sET

ma o seu sucesso. Entre os dias 7 e 8 

de junho, no Hotel  Novotel , em Porto 

Alegre, ocorreu o conhecido encontro 

SET Sul, que trouxe o pensamento 
mais contemporâneo sobre radiodifu-
são para os  prof issionais do setor, 
que atuam na região Sul do país. Ao 
todo, foram treze palestras com esco-
po tecnológico.
A abertura do evento foi feita pelo di-
retor regional da SET no Sul, Fernan-
do Ferreira, que colocou em evidência 
os impactos da tecnologia no mun-
do, através dos avanços que ocorre-
ram nos últ imos 90 dias. Ele também 
apontou a adoção de novos países à 
TV digital.  

Em entrevista, Ferreira  afirma que o 
encontro foi muito posit ivo em fun-
ção do período que ocorreu. “A data 
foi muito favorável, já que os forne-
cedores estavam bem atualizados com 
apresentações  recentes realizadas 
da NAB”. Todavia, o diretor também 
aponta que teve dif iculdade com al-
guns fornecedores para confirmarem a 
participação.  “Penso que é necessá-

Fernando Ferreira, diretor regional da SET  Sul, fez abertura do evento, destacando os impactos da tecnologia no mundo
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r io fazer uma programação com maior 
antecedência, pois alguns apresenta-
dores demoraram em confirmar suas 
disponibi l idades”, afirma.

Segundo o diretor, um fator importante 
do SET Sul 2010 foi a transmissão do 
evento via satél ite. “O recurso permitiu 
difundir o conhecimento das apresen-
tações para outros estados, sobretudo 
para os radiodifusores da região Sul. 
Para a próxima edição, será muito im-
portante disponibi l izar a transmissão 
via internet”. 

Fernando Ferreira comenta a importân-
cia da realização do SET Sul 2010 para 
a região. “O encontro também exerce 
uma função muito relevante, na medi-
da em que atualiza e traz conhecimen-
to para muitos profissionais, que não 
estão presentes em eventos como o 
Broadcasting & Cable e o próprio Con-
gresso da SET”. 

A presença dos radiodifusores do Sul 
foi notável como sempre. O gerente 
técnico da RBS TV de Porto Alegre, Vi-
nicius Vasconcellos, explica os motivos 
que trouxeram êxito ao SET Sul desse 
ano. “O evento foi muito bom porque 
cobriu vários assuntos da área que são 
relevantes, como o 3D, a questão do 
workflow em jornalismo, a util ização 
de receptores de TV, bem como a in-
teratividade do padrão brasileiro e dos 
fabricantes para televisores”.

Vanconcel los fala sobre o signif ica-
do prát ico do SET Sul. “Ele agrega 
os prof issionais da área que atuam 
na região, além de est imular a troca 
de experiência”. O gerente também 
destacou os assuntos relacionados à 
áudio, os estudos sobre loudness no 
Brasi l , e como o país está se estrutu-
rando para isso. 

Coordenador de Engenharia da RBS TV 
de Porto Alegre, Tiago Facchin compa-
receu pela quarta vez ao SET Sul. “Achei 
que foi um evento de altíssimo nível téc-
nico tanto dos palestrantes quanto do 
conteúdo”, conta.

Publico no evento  SET no Sul

Para ele, o encontro exerce papel de-
cisivo para fortalecer os radiodifusores 
do Sul do país. “o encontro nivela co-
nhecimento sobre tecnologia, abrindo 
espaço para região Sul”. Como desta-

que, Facchin elogia os cursos oferecidos 
durante o evento.

*Raphael é repórter da Revista da SET –

email:  raphael@embrasec.com.br

MuDAnçA PARA MELhoR

Oferecer mais e melhor em todos os aspectos, essa é a meta da SET. Por isso 
a entidade elaborou um novo modelo comercial para os eventos regionais e a 
partir de agora todos eles serão patrocinados. O objetivo é angariar recursos 
e aprimorar cada vez mais a grade dos seminários.

Por outro lado a iniciativa visa criar espaços publicitários para que as empre-
sas do segmento de radiodifusão possam divulgar sua marca para um público 
qualificado. O Regional Sudeste, ocorrido em março, já foi organizado neste 
novo formato. “O aporte de recursos provenientes de patrocínios possibilitará 
o investimento na ampliação de mais três cursos na grade de programação . 
Esse fato, indiscutivelmente trará substancial ganho no conteúdo e qualidade 
dos Seminários Regionais e, conseqüentemente,  maior benefício aos asso-
ciados da SET em suas correspondentes regiões”, conta o diretor executivo, 
José Munhoz.

Os eventos regionais da SET são desenvolvidos com o objetivo de atrair um 
público diferenciado por oferecer, além do conteúdo científico, as palestras 
com os maiores players do mercado de tecnologia de radiodifusão, além de 
manter diálogo direto entre profissionais técnicos do setor e oferecer oportu-
nidade para o lançamento de novos produtos. Figuram entre os presentes os 
profissionais responsáveis pela decisão de compra dentro do mercado. São 
cerca de 1.000 profissionais com qualificação técnica, fortes formadores de 
opinião, em todas as regionais.

A empresa interessada em obter cotas de patrocínio para os eventos regionais terá 
várias opções de participação nas modalidades. Para conhecer as possibilidades, entre 
no site da SET e confira. www.set.com.br 
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No sábado 19/06 a diretoria da  SET 
se reuniu para discutir sobre o 
evento mais importante do ano: o 

Congresso SET. A reunião teve início as 9h 
com a apresentação dos preparativos para 
o evento em agosto, a diretora de even-
tos Daniela Helena apresentou a infra-
estrutura prevista para o congresso, com 
a divulgação da publicidade e a disposição 
dos palanques e cadeiras em cada sala, 
de modo que toda a diretoria ficasse a 
vontade para opinar e definir os melhores 
modelos que serão usados esse ano. 

o Prêmio SET 2010
Dando continuidade em sua apresenta-
ção, Daniela trouxe uma grande novidade 
para o Congresso - o Premio SET 2010. 
Como se fosse um “Oscar” para o setor 
de telecomunicações, o prêmio SET es-
colherá os cinco melhores indicados para 
cada categoria, que serão definidas e vo-
tadas pelos diretores da SET. Os modelo 
do trofeus já estão sendo preparados e 
serão entregues aos vencedores em uma 
cerimônia de premiação, durante o co-
quetel em agosto. Os detalhes sobre a 
premiação e os indicados em cada cate-
goria serão divulgados em breve no site 
do evento, por isso fique atento.

Programação
Sob a coordenação da Presidente Li-
liana Nakonechnyj, os diretores foram 
divididos em três grupos: Tecnologia, 
Acadêmico/ Cientifico e Apoio Opera-
cional. Essa divisão permitiu a criação 
de grupos de trabalhos focados em 
todos os setores que envolvem o Con-
gresso e os  detalhes da programação. 

*Acompanhe a atual ização da grade 
do evento no site do evento- http://
www.set.com.br/eventos/set2010/de-
fault.htm

Por Thiago leite

REunIão DA DIREToRIA DA SET

INsIDE sET

*Thiago Leite é assistente de produção da Revista da SET - email: thiagoleite.set@gmail.com

ouTRoS ASSunToS

Além dos assuntos referentes ao Congresso, o Diretor de Radio da SET, Ronald 
Siqueira, apresentou um tema discutido a pouco tempo em Brasília e de muita 
importância para o conhecimento de todos: “Infraestruturas Críticas (IC) ”. Atra-
vés de slides objetivos, Ronald citou muitos exemplos da aplicação de IC’s. “O 
Rádio e a Televisão são as primeiras fontes de transmissão aos cidadãos. No 
caso do furacão Katrina, por exemplo, os cidadãos não tiveram a informação 
necessária para se proteger a tempo”, comenta Ronald. Foram tratadas na 
reunião, questões de IC’s na Radiodifusão e a abordagem do tema no Brasil. 

ConGRESSo SET 2010 – MATRIz – EMITIDA EM 23-07-2010

24 de agosto de 2010 – terça-feira – 13 Sessões

09
:00

  
as

 11
:00 Acervo. MAM.

Gilberto Verzoni

Estudo de casos. A Rede 
da EBC e outros

Geraldo Melo

Tecnologias IP para 
transporte de conteúdo.

Amauri Silva

Cinema 3D e 4K
Alex Pimentel

11
:30

  
as

 13
:30

Infraestruturas de Data-
centers para Emissoras 

de TV
Emerson Weirich

Antenas de Recepção 
para Ambientes Fixo 

e Móvel
José Marcos Freire

Copa do Mundo 2010
Rubens Ortiz

3D na Casa do 
Consumidor

Claudio Younis

15
:00

  
as

 17
:00 SOA. Web Services. 

Cloud Computing
Mauricio Felix

Resgatando a Introdução 
do ISDB-T no Brasil.

Valderez Donzelli

Conformidade não é 
Supérfluo. Canal de 

Retorno e Segurança
Ana Eliza

Como harmonizar 
conteúdos HD com o 

legado SD?
Edjail Kalled

Da captação à pós 
produção e distribuição. 

A experiência 3D na 
Copa do Mundo.
Paulo Kaduoka

25 de agosto de 2010 – quarta-feira – 08 Sessões

09
:00

  
as

 11
:00 Cerimônia de Abertura

Liliana Nakonechnyj
English. Español.

11
:30

  
as

 13
:30

Novos Pretendentes ao 
Espectro Eletromagnéti-

co. Como conviver?
Fernando Ferreira

Avanço do ISDB-T.
Diferentes Processos de 
Escolha e Implantação.

Olimpio Franco

Como desenvolver esses 
mercados?

Raymundo Barros

Cenário Mundial e o caso 
Brasileiro.

Marco Túlio

15
:00

  
as

 17
:00 Convergência ou 

Divergência?
Fernando Bittencourt

Avanço do ISDB-T.
Diferentes Processos de 
Escolha e Implantação.

Olimpio Franco

Novos Serviços de Radio 
IP. Wireless. Satélite. 

Cabo.
Ronald Barbosa

Cinema 3D e 4K
Celso Araujo

26 de agosto de 2010 – quinta-feira – 15 Sessões

09
:00

 as
 

11
:00

Broadband TV. Canvas. 
HbbTV. Actorville
Enio Jacomino

Antenas. Gap Fillers. 
SFNs. O Regulamento 
de TV Digital. Parte 1

Paulo Canno

Interatividade: Aplicativos
David Britto

Conteúdos Multiplatafor-
ma. Transmídia.
André Barbosa

Iluminação.
Cicero Marques

11
:30

 as
 

13
:30

Os novos televisores 
conectados: Ameaça ou 

Oportunidade
José Amaral

Antenas. Gap Fillers. 
SFNs. O Regulamento 
de TV Digital. Parte 2

Carlos Coelho

Normas e Guia de Ope-
ração. Suite de testes.

Domingos Stavridis

Apresentação de 
Trabalhos

Fred Rehme

Captação
Nelson Faria

15
:00

 as
 

17
:00

Plataformas de TV Paga 
e o desafio de implantar 

VOD
Antônio João

Cases: Primeiras Re-
transmissoras Digitais

Eloisa Santos

Aplicações. Produtos 
para Fixo e Portátil

Carlos Fini

Dispositivos de recepção 
para TV Digital

Moris Arditti

Pós Produção
José Chaves

27 de agosto de 2010 – sexta-feira – 10 Sessões

09
:00

 as
 

11
:00 Formatos de Vídeo

Marcelo Azambuja

Incentivo ao Desenvol-
vimento

Carla Pagliari

Você está protegido?
HMI. UV. RMI.
Ivan Miranda

Escassez ou oferta para 
o setor de broadcasting?

Gilberto Fernandes

Loudness
Alexandre Sano

11
:30

 as
 

13
:30 Tendências de Mercado

José Olairson

Libras. Closed Caption. 
Audio Description

Luis Eduardo Leão

Infraestrutura 3 G
José Antonio Garcia

Apresentação de 
Trabalhos

Carlos Nazareth

Multicanais. LipSync. 
Produção e Distribuição.

Flavio Mauro



PRofESSoR DAnTAS

Carlos Eduardo da Silva Dantas, o prof. Dantas, juntou-se ao grupo da 
SET em 1998, logo no início dos estudos de práticos para a TV digital. 
Professor titular da Universidade Presbiteriana Mackenzie que com 

sua experiência em sistemas de telecomunicações,  televisão digital, rádio e 
multiplexers digitais e cálculos de enlaces de rádio atuou de forma veemente 
nos trabalhos que levaram a escolha do padrão brasileiro de TV digital. 
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Sulks, Dantas. Bicudo, Cristiano, Fabio, Daniel, Afonso 
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Eduardo Bicudo, 
bicudo@ebcom.com.br
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“O Prof. Dantas foi  um grande pesquisador e contr ibuiu s igni-
f icat ivamente no desenvolv imento tecnológico do nosso país. 
Atuou em vár ios segmentos da indústr ia, em empresas de tele-
comunicações e real izou muitas pesquisas para a radiodifusão. 
Ele fo i  um membro muito importante do laboratór io de TV digi-
ta l  da Escola de Engenharia Mackenzie e ajudou a escrever os 
procedimentos de testes dos sistemas de TV digi ta l .  Ensinou-
nos os fundamentos das modulações digi ta is e suas apost i las e 
apresentações são ut i l izadas como referência para entendimen-

to da comunicação digi ta l  e TV digi ta l . 

Todos que o conheciam sabiam muito bem do seu amor às artes e 
tecnologia. Ele amava a música, aeromodelismo, ferreomodelismo, 
esportes e a matemática. De uma maneira extraordinária o Prof. 
Dantas sempre conseguia simplificar o que era difícil e explicar, de 
uma maneira bem simples e didática, com um jeito bem especial. 
Muito carismático e amigável. Deixa muita saudade, boas recorda-
ções e exemplo de dignidade para nós”.  

“O Prof. Dantas foi meu professor de Telecom na Escola de Engenharia 
 Mackenzie, (1978/79) onde o conheci e passei a admirá-lo, não só pelo seu 
profundo conhecimento técnico e pela sua didática, mas também como pes-
soa. Nesta época eu era professor na Escola Técnica Mackenzie e no Colégio 
Porto Seguro.  Aprendi muito com ele.

Após a minha formatura, comecei a trabalhar com antenas e a dar aula na 
Escola de Engenharia. Portanto sempre mantive um contato mais estreito 
com o Mestre Dantas.

Em Setembro de 1997, quando começamos a articular a possibilidade de 
fazer o projeto do laboratório de TV digital do Mackenzie junto com a NEC, 
coordenei internamente a criação de um grupo de trabalho para formatarmos 
o modelo do projeto a ser aprovado pela NEC e posteriormente pelo Grupo 
ABERT/SET. O Prof. Dantas foi meu primeiro convidado e em seguida o Prof. 
Sukis, que também não posso esquecer.

Iniciamos os trabalhos com o apoio da grande experiência cientifica do Prof. 
Dantas e descrevemos o projeto e as exigências da NEC para aprovação. 
Diga-se de passagem, que o grupo de trabalho sempre informou a NEC que 
eles jamais teriam informações privilegiadas, por se tratar de um trabalho 
puramente científico cujos resultados poderiam ser a base para definição do 
sistema de TV digital a ser implantado no Brasil.

Após a aprovação de US$2,200,000 da NEC, já em 1998, passamos a um 
trabalho de convencimento do Grupo ABERT-SET, quando apresentamos o 
prof. Dantas como membro da equipe de professores do Mackenzie que atu-
ariam no desenvolvimento das pesquisas. 

Iniciamos, então, o projeto do laboratório e as definições de equipamentos a 
serem comprados e  estudados juntamente com o professor Dantas. Quando 
o laboratório recebeu do Grupo ABERT-SET uma lista de 22 experiências rea-

lizadas na Austrália, o Prof. Dantas “mergulhou” naqueles trabalhos e juntou-
se aos demais professores para concluir que 19 experiências seriam sufi-
cientes para a realização dos primeiros testes comparativos dos sistemas de 
TV digital existentes. Nesta altura dos trabalhos, os professores do  Mackenzie 
já haviam ganhado o respeito e o reconhecimento do Grupo ABERT-SET. O 
paradigma do uso de uma Universidade pelas emissoras começava a se que-
brar. As ações e opiniões do Prof. Dantas foram fundamentais para o sucesso 
desses trabalhos.   

Lembro-me de uma reunião na NAB a convite dos detentores da tecnolo-
gia do ATSC, em que os cientistas americanos começaram a defender seu 
sistema. O prof. Dantas ouviu e rebateu algumas características do sistema 
americano. Fez uma pergunta que os americanos não souberam responder 
de prontidão. Falaram entre eles e em seguida responderam. Naquele mo-
mento os americanos perceberam que estavam falando com um cientista de 
igual para igual. 

Todas as pesquisas realizadas eram criticadas pelos professores, com ênfase 
ao prof. Dantas e Prof. Sukis, antes de serem enviadas ao CPqD, que audi-
tavam os trabalhos em nome da ANATEL. Era muito gratificante ver o Prof. 
Dantas e Prof. Sukis, “debulhando” o resultado de uma ou outra experiência 
cuja coerência nos resultados era insatisfatória. 

O Prof. Dantas adorava o áudio. Durante os testes, num determinado mo-
mento ele percebeu que com a TV digital o áudio em 5.1 canais seria abso-
lutamente fantástico. É inimaginável a alegria que ele ficou ao perceber a im-
portância que o áudio passaria a ter na captação e transmissão da TV digital. 

Escrever sobre o Prof. Dantas é escrever um livro. Aqui são pequenas gran-
diosas passagens junto com este Grande Mestre que contribuiu muito para a 
TV digital do Brasil.”

Cristiano Akamine; 
cristiano.akamine@mackenzie.br

“Falar sobre Carlos Eduardo da Silva Dantas ou prof. Dantas é fácil e difícil, 
simples e complexo, pois ao mesmo tempo em que se via uma pessoa ex-
tremamente humana, também se via uma pessoa humilde. Um profissional 
muito dedicado e sempre aberto a novas experiências, no qual o ensinar e 
o aprender se confundiam. Um professor que não se contentava em que o 
aluno apenas aprendesse, mas que desejava que além de aprender, o aluno 
também entendesse, e com esse propósito, não poupava tempo e nem ener-
gias para tornar isso uma constante. 

Sua colaboração na escolha do sistema de TV digital a ser adotado pelo Brasil 
passou pelas análises dos testes já feitos em outros países, afim de adapta-
los em território nacional. Quando não encontravam nada que pudesse usar 

aqui, ele e a equipe de professores, engenheiros e técnicos da Universidade 
Mackenzie em São Paulo, procuravam desenvolver um sistema que conse-
guisse sucesso na cobertura em S. Paulo,  pois segundo seu entendimento, 
este sistema serviria para cobrir qualquer lugar do mundo, devido a diversi-
dade de situações que se apresenta nesta cidade.

Eu tenho a honra e o prazer de ter feito parte desta equipe que desenvolveu 
os testes e as medidas em campo e em laboratório. Sendo que, posterior-
mente, essas medidas e testes foram levadas aos professores para a análise 
e definição de um sistema, que hoje é considerado o melhor sistema do 
mundo. 
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A minha convivência com o Prof. Dantas deu-se durante este 
tempo nos laboratórios da Universidade Mackenzie em S. Paulo, 
onde trocávamos informações teóricas (dele para mim) e práticas 
(de mim pra ele), pois segundo o professor : “A teoria nem sem-
pre é igual a prática ”.

A implantação da TV digital no Brasil e em alguns outros países da America 
Latina deve muito ao Prof. Dantas. Sendo que, sempre quando um aparelho 
de televisão for ligado numa transmissão digital, independente do canal sin-
tonizado e da logomarca que apareça, a figura de Carlos Eduardo da Silva 
Dantas, o “prof. Dantas”, também estará presente.”

Edson Geraldo Benedito, 
edsongb@tvcultura.com.br

“Eu conheci o professor Dantas em agosto de 1968, quando ambos começa-
mos a lecionar na Escola de Engenharia Elétrica da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Já nesta época, os alunos se referiam ao Dantas como sendo um 
ótimo professor. Um aluno chegou a afirmar que o prof. Dantas foi o melhor 
professor que ele teve no extinto Colégio Técnico Eduardo Prado.  Desde a sua 
admissão, o Dantas participou de quase todas as formaturas dos engenheiros 
eletricistas do Mackenzie, como professor homenageado ou paraninfo.

Entretanto o meu maior contato profissional com o Dantas ocorreu a par-
tir de 1998, quando o então vice-reitor do Mackenzie, Professor Dr. Marcel 
Mendes, nos convidou, juntamente com outros professores, à participar de 
um grupo que deveria testar os diversos sistemas de TV digital para verificar 
qual seria a melhor solução a ser adotada no Brasil. Foi realizado um convê-
nio com a ABERT e a SET. O Mackenzie, por sua vez, ficou encarregado de 
elaborar os testes necessários e montar um laboratório para a sua execução 
prática. Logo no início dos trabalhos ficou clara a importância dos conheci-
mentos práticos e teóricos do prof. Dantas na área de telecomunicações. Por 
exemplo, foi ele quem sugeriu a rotina do primeiro teste que seria a medição 
comparativa da relação C/N dos diversos sistemas de TV digital. A partir des-

se primeiro teste foram criadas outras rotinas de medição: testes de “efeito 
multipath”, “efeito Doppler”, influência de ruído impulsivo, etc. Foi o prof. 
Dantas quem explicou essas rotinas de testes para mais de uma de dezena 
de executivos e técnicos do sistema norte-americano de TV digital (ATSC) 
em uma cansativa reunião, em Las Vegas, que durou mais de quatro horas. 
Eu me recordo muito bem dessa data, pois à noite nós fomos ao Bellagio 
Hotel assistir uma apresentação do “Cirque du Soleil” e o prof. Dantas dormiu 
durante todo o espetáculo. 

Em 2005, quando houve a necessidade de fazer testes de TV digital portátil de 
um segmento, o prof. Dantas fez os cálculos teóricos e esboçou um método 
prático para esse teste, o qual foi objeto de uma publicação internacional. Assim 
também ocorreu com inúmeros trabalhos do Laboratório de Rádio e Televisão 
Digital do Mackenzie, sempre com a participação ativa do prof. Dantas.

No dia 19 de maio de 2010, durante uma reunião do departamento de enge-
nharia elétrica do Mackenzie, cumprimentei o Dantas com tristeza, pois senti 
que ele estava bastante abalado pela doença contra a qual vinha lutando há 
muito tempo. Nunca mais conversamos. O prof. Dantas não estará presente 
na próxima formatura dos engenheiros eletricistas do Mackenzie.”  

Francisco Sukys,
fsukys@mackenzie.com.br
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“Sempre foi um entusiasta da Engenharia, notadamente a Eletrô-
nica. Gostava muito de falar, sentia prazer em expor suas idéias 
sempre de maneira didática e também de defendê-las, às vezes, de 
forma inflamada.

Tive a sor te  de tê- lo  como professor  e  depois  a  honra de 
ser  seu co lega. Do conv ív io  como seu a luno, guardo cadernos 
rep letos de anotações, todas e las re ferentes às te lecomuni-
cações, assunto que e le  dominava com grande br i lhant ismo. 
Lembro-me que as suas provas merec iam um preparo longo, 
a lém de mui ta  atenção em suas au las. Depois  de formado pude 
aprove i tar  seus ens inamentos e ver  que e les se ap l icavam em 
grande medida. 

Durante as at iv idades que Mackenzie, NEC e ABERT/SET de-
senvolveram em função dos trabalhos sobre a implantação da 
televisão digi ta l  no Brasi l , tenho certeza que muitas pessoas 
envolv idas naquele projeto e que t iveram a oportunidade de 
part i lhar seus conhecimentos, puderam perceber que o saudoso 
Professor Dantas era um prof issional como poucos, dotado de 
conhecimento invejável , uma intel igência versát i l  e uma grande 
paixão pela ciência.

Penso que Deus, em sua infinita inteligência, deve ter chamado nos-
so querido Professor Dantas para desenvolver um novo e grande 
projeto de telecomunicações.”

“Conheci o Professor Dantas  quando o Eduardo Bicudo apare-
ceu com aquela idéia no Grupo Abert -Set de cr iarmos o Labo-
ratór io de TV Digi ta l  na Universidade Presbiter iana Mackenzie 
para testarmos as performances dos padrões DVB e do ATSC.
Pouco tempo depois  incorporamos nos testes o ISDB-T.

Durante os procedimentos de organização dos trabalhos de tes-
tes, f iquei conhecendo melhor o Prof. Car los Eduardo Dantas. 
Ele fo i  fundamental  naquela etapa inic ia l  dos trabalhos, durante 
os testes e depois cont inuou a nos ajudar na anál ise e monta-
gem dos relatór ios técnicos dos testes.

Ma is  recen temente , mas  an tes  da  dec isão  de  esco lha  do  pa-
drão  de  TV  d ig i ta l , houve  uma ten ta t i va  de  se  ana l i sa r  a té 
que  pon to  o  padrão  DVB-T  poder ia  se r  ado tado  aqu i .Ma is 
uma vez , e le  fo i  con tundente  e  de te rminante  ao  demonst ra r 
que  o  DVB-T  não  e ra  recomendáve l , po is   possu ía  l im i tações 
que  p re jud icava  mu i to  o  desempenho pre tend ido  pe los  rad io-

d i fusores , em t ransmissões  s imu l tâneas  de  con teúdos  para 
recepção  f i xa  e  por tá t i l  .Sem fa la r  da  fa l ta  de  robus tez  e 
f l ex ib i l i dade  na  exp lo ração  dos  ser v iços  .Em s ín tese   o  ISDB-
T  e ra  mu i to  super io r  em mui tos  aspec tos . Fa to  es te  que  se 
con f i rmou duran te  os  tes tes  e  na  imp lan tação  das  t ransmis-
sões  do  ISDB-T  no  Bras i l . 

Para nossa felicidade vários outros países adotaram o ISDB-T con-
fiando em nossos trabalhos de pesquisas, de implantações e nos 
resultados obtidos.

O Professor Dantas deu sustentação teór ica, c ient í f ica  e prá-
t ica na defesa das nossas pretensões, em busca da escolha 
do que ser ia melhor na escolha do padrão de TV digi ta l  para o 
nosso país.

Devemos muito a ele pelos bons resultados obtidos pela TV digital 
no Brasil”

Luis Tadeu M. Raunheitte 
raunheitte@mackenzie.br 

Olimpio José Franco, 
ojfranco@set.com.br

“Tive o privilégio de conhecer o prof. Dantas (assim como ele era 
chamado pelos alunos) na Elebra em 1985 e, mais ainda, tive a 
honra de ter sido seu amigo. Duas características dele sempre se 
tornaram evidentes a qualquer um que o conhecesse. 

Primeiro, uma flagrante áurea de bondade. O Dantas tinha sempre 
uma palavra de incentivo e ajuda para todos.  Fosse aluno, colega, 
subordinado ou simdplesmente uma pessoa conhecida, a atenção e 
o incentivo dispensado estavam sempre presentes num comentário, 
ou num sorriso ou num simples tapinha no ombro.

A outra característ ica marcante residia nas três dimensões 
presentes em sua vida: Dantas era um engenheiro, um educa-
dor e um homem de famíl ia. Como engenheiro, ele participou 
de todos os projetos importantes na área de telecomunicações 
(mult iplex TDM, sistemas ópticos, TV digital, etc) levados a cabo 
pela engenharia Brasileira nas últ imas décadas. Como educador, 
na Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele formou técnica e, 

principalmente, moralmente centenas de engenheiros que hoje 
praticam o que aprenderam com ele em seus cargos e em suas 
vidas. Pai e esposo dedicado. A famíl ia t inha uma importância 
ímpar em sua vida e era em seu lar onde ele se sentia mais 
a vontade. Quem o conhecia mais intimamente comparti lhou de 
freqüentes comentários e relatos orgulhosos sobre seus f i lhos e 
sua esposa.

Dantas conseguiu ser excepcional nestas três dimensões porque 
colocava paixão e amor em tudo o que fazia. Apaixonado por sua 
profissão, por sua famíl ia, pela vida, pela música clássica, pela 
universidade, etc. ele deixou uma marca profunda e indelével em 
todos que, como eu, t iveram o prazer, o privi légio e a honra de 
conhecê-lo

Dantas falava com a alma e olhava nos olhos das pessoas com o 
poder da experiência conjugada à simplicidade.”

Paulo Lopes,   
1135317@mackenzie.br
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DELEGACIAS REGIonAIS Do MC DESCEnTRALIzAM 
MEDIDAS DA RADIoDIfuSão
Por Raphael Bontempo

O Ministério das Comunicações reativou as 
Delegacias Regionais do Minicom, nos es-
tados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais, Santa Catarina, com a finalidade de 
descentralizar operações do Ministério para 
ações consideradas simples, auxiliando no 
levantamento de documentos e informações 
referentes a cada demanda dos radiodifuso-
res. Elas têm a função de dar celeridade a 
análise dos processos e também aprimorar a 
qualidade das respostas oferecidas aos radio-
difusores e à população em geral.

A proposta retoma o regulamento que este-
ve em vigor até 2002, quando os processos 

eram preparados nos estados antes de se-
guirem para a capital da República. A medida 
teve início em cerimônia de reinauguração 
da Delegacia de Minas, realizada em mar-
ço. O ex-ministro das Comunicações, Hélio 
Costa, afirmou que o fechamento das dele-
gacias regionais havia sido traumático para 
o órgão, pois as demandas passaram a se 
concentrar unicamente em Brasília. No even-
to, Helio Costa indicou a engenheira Maria 
Cristina Rodrigues para comandar a delega-
cia mineira. Além dessas delegacias, está em 
funcionamento também a representação em 
Cuiabá e o ministério visa a reinstalação das 
unidades de Recife e Belém.

Já em maio ocorreu, em Brasília, a cerimônia 
oficial de posse dos 33 funcionários que ocupam 
os cargos. Para chefiar as delegacias, foram in-
dicados os engenheiros Mario de Moraes Daolio, 
em São Paulo; Reinaldo Pereira de Mattos, no 
Rio de Janeiro; Marcelo José Dudeque, Santa 
Catarina, e Ernesto Hideo Okano, para o Mato 
Grosso. Recentemente, os representantes esti-
veram em visita ao ministério para participar de 
reuniões de trabalho, conhecer dirigentes e a 
estrutura de funcionamento da pasta.

Raphael Bontempo é repórter da Revista da SET – 
email: raphael@embrasec.com.br

ConhEçA AS DELEGACIAS REGIonAIS

Maria Cristina Rodrigues 
Delegada de Minas Gerais

Mario de Moraes Daolio 
Delegado de Sâo Paulo 

Ernesto Hideo Okano 
Delegado de Mato Gross

Reinaldo Pereira de Mattos 
Delegado do Rio de Janeiro

Marcelo José Dudeque 
Delegado de Santa Catarina

Delegacia Regional do 
Ministério das Comunicações 
no Estado de Minas Gerais
Av. Afonso Pena, 1.270, Térreo -  
Centro, Belo Horizonte - MG, 
CEP 30130-900;
Telefone: (31)32732619 / 32732152

Delegacia Regional do 
Ministério das Comunicações 
no Estado de Santa Catarina
Praça XV de Novembro, 242, sala 110 -  
Centro, Florianópolis-SC, 
CEP 88010-970;
Telefone: (48) 32294315              

Delegacia Regional do 
Ministério das Comunicações 
no Estado do Rio de Janeiro
Rua 1o de Março, 64, 1º andar -  
Centro, Rio de Janeiro - RJ, 
CEP 20010-900;
Telefone: (21) 25187595              

Delegacia Regional do 
Ministério das Comunicações 
no Estado de São Paulo
Rua Mergenthaler, 592, Bl. 1, Mezanino,  
Vila Leopoldina, São Paulo-
SP, CEP 05311-900;
Telefone: (11) 31010123

Delegacia Regional do 
Ministério das Comunicações 
no Estado de Mato Grosso
Rua C, Sem Número, Complexo ECT -  
Vila Sadia, Bairro Cristo Rei, Várzea 
Grande-MT, CEP 78115- 970
Telefone: (65) 36881095
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GALERIA DoS funDADoRES
AMPEX	–	CERTAME	–	EPTV/CAMPINAS	–	GLOBOTEC	–	JVC/TECNOVÍDEO	–	LINEAR	–	LYS	ELETRONIC 

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

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