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A edição 117 traz a cobertura do Congres-
so SET 2010, que em sua 23O  edição 
movimentou os profissionais do setor 

para participarem das palestras e discutirem 
temas de grande relevância neste momen-
to impar que a radiodifusão brasileira vive. O 
evento contou também com a realização  do 
primeiro seminário internacional desenhado 
especificamente para os países que adotaram 
e que estudam o nosso sistema de TV digital. 
Uma boa novidade no evento deste ano  foram 
as publicações no site da SET  das palestras 
atualizadas assim que eram realizadas e as 
entrevistas em vídeo.  

Entre as criações  da SET para este ano conta-
mos com o lançamento do Concurso de Inova-
ção Tecnologia e do Premio SET . O Concurso 
de Inovação é um novo espaço de aproxima-
ção da SET com o meio  acadêmico  e com os 
novos empreendedores. Com o tema voltado a 
interatividade o publico foi bastante participati-
vo e a escolha dos vencedores foi por votação 
aberta. O Premio SET, entregue durante o co-
quetel de boas vindas, possui sete categorias 
e os vencedores foram escolhidos através de 
votação realizadas pelo site da SET.

A exposição de equipamentos  Broadcast & 
Cable, que acontece em conjunto com o con-
gresso da SET, mostrou em 2010 uma exce-
lente  diversidade de empresas e produtos na-
cionais e internacionais, com 169 expositores 
e  11.000 visitantes. 

Durante do Congresso aconteceu a reunião 
do Fórum ISDB internacional, promovida pelo 
Fórum SBTVD, com a presença de represen-
tantes de  países que adotaram o ISDB alem 
dos  interessados no sistema. 

O Leitor poderá acompanhar alguns dos temas 
tratados no congresso da SET, através dos ar-
tigos escritos especialmente para a Revista da 
SET  pela Ana Eliza que aborda Interatividade, 
pelo Moacyr Venazzi sobre 3D, pelo Francis-

co Sergio mostrando o painel 
sobre Saúde e Segu-

rança, pelo Cláudio 
Medeiros con-
tando  sobre a 
Maturidade da 
Interatividade  
e pelo Edson 

Geraldo sobre  Interiorização da TV digital.  
Ronald Barbosa, diretor de Rádio da SET nos 
fala em seu artigo dos temas do Setor Radio,  
apresentados nos dois painéis um sobre Ra-
dio Digital e outro sobre  Novos Modelos de 
Negócios.

O Eng. Ennio Jacomino apresenta a parte final 
do tutorial sobre Fibra Ótica, traduzido e adap-
tado por ele, tratando da instalação e cuidados 
com cabos e fibra, os cálculos para as distân-
cias máximas e mínimas e os testes.

O tema do  caderno especial “Produção de 
Ponta a Ponta”   é  Produção e Pós Produ-
ção Áudio, escrito pelo Alexandre Dias Gomes 
Tauhata e pelo Antonio Celso Mazzarelli, que 
será apresentado em duas partes. A Parte 1, 
publicada nesta edição, aborda  desde a con-
cepção de um programa em função dos re-
cursos disponíveis, o workflow, a topologia do 
sistema e especificações de equipamentos, e 
diversos exemplos de aplicação.

Em “Notícias da CBC – Setembro  2010” o 
Thiago Aguiar apresenta os resultados da XV 
reunião do Citel – CCP II , que trata de radiodi-
fusão , e ocorreu no Brasil, onde foram discu-
tidos temas de grande relevância para o setor, 
dentre eles  o dividendo digital e o uso da faixa 
de 700 MHz e a das reuniões dos grupos de   
Trabalho da Comissão Estudos 6 da UIT-R no 
mês de outubro em Genebra.

Em IBC 2010, a reportagem mostra o resultado 
do  café da manhã da SET com a participação 
do IBC e EBU  destacando como o interesse 
pelo Brasil  esta crescendo e o  momento que 
vive o país devido a copa de 2014 e Olimpía-
das em 2016. O Guido Lemos nos mostra os 
melhores pontos discutidos nos palestras e 
exposição do IBC 2010  referentes software ,  
interatividade e 3D.

Finalizando esta edição em Inside SET, o leitor  
poderá acompanhar o fechamento do biênio 
2008/2010, as alterações realizadas nos esta-
tutos da SET e a eleição da nova diretoria, para 
o biênio 2010/ 2012

Boa Leitura.
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Por Gilmara Gelinski

CONGRESSO SET
TEMAS DO CONGRESSO SET 2010 TÊM CONTEÚDO ÍMPAR

Além do grande tema TV digital, 
a 23ª Edição do Congresso SET 
2010 abriu espaço para discutir 

o Plano Nacional de Banda Larga - pro-
jeto que visa universalizar o acesso à 
internet no país - e a definição de um 
padrão para o Sistema Brasileiro de Rá-
dio Digital. De acordo com a Presidente 
reeleita para o biênio 2010/2012, Lilia-
na Nakonechnyj, “o conteúdo do Con-
gresso SET é impar no mundo, pelas in-
formações de cunhos teórico e prático”. 

Considerando que o setor da radiodifu-
são está num momento extremamente 
interessante quanto à oferta eletrô-

nica do conteúdo audiovisual, a SET 
promoveu discussões sobre as várias 
plataformas de ofertas de conteúdos 
audiovisuais e sobre a adaptação tanto 
na linguagem como no formato destes 
conteúdos para tantas diferentes pla-
taformas. O tema 3D, frisson interna-
cional, também foi discutido e apresen-
tado no Congresso. Além das palestras 
a Associação preparou workshops para 
possibilitar novos espaços de apren-
dizado. O superintendente de comuni-
cação de massa da Anatel, Ara Apkar 
Minassian, elogiou o desempenho da 
SET. “O Congresso é extremamente im-
portante porque a SET tem conseguido 

trazer para os painéis temas da atua-
lidade”.
Com isso, a Sociedade Brasileira de 
Engenharia de Televisão – SET - co-
memora com louvor o sucesso das 
palestras, do Prêmio SET, do Concurso 
Inovação e dos workshops. Esta edi-
ção superou todas as expectativas. Ao 
total foram 48 sessões, 3 workshops, 
180 palestrantes e um público recorde, 
que aumentou em 25% a adesão em 
relação a 2009. “O Congresso foi mui-
to bem sucedido! Nós tivemos mais de 
1500 congressistas inscritos e muitas 
delegações de outros países. As cinco 
salas do Congresso em paralelo tinham 
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Congresso SET 2010 bate recorde de público e supera os números de 2009.
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sempre bons públicos. Algumas pales-
tras tiveram que ser remanejadas para 
o auditório maior em função da platéia. 
E tudo isto é um indicativo de que os 
painéis selecionados atenderam as ne-
cessidades de informação e de discus-
são sobre as tecnologias da radiodifu-
são”, explica Liliana. 

A diretora geral de eventos da SET, 
reeleita para o biênio 2010/2012, Da-
niela Souza, lista os fatores que consa-
graram o evento deste ano. “A edição 
2010 foi a melhor de todas! Houve uma 
nova formatação do Congresso. Toda 
a comunicação visual foi modificada, 
houve a criação do Prêmio SET que foi 
maravilhoso e do Concurso Inovação 
que trouxe um grupo jovem de pesqui-
sadores que está desenvolvendo inte-
ratividade para o Ginga. Também acon-
teceram workshops paralelos e bem 
estruturados. A participação de visitan-
tes internacionais cresceu muito e mui-
tas empresas já consideram a Broad-
cast & Cable um evento internacional. 
E para aqueles que não puderam estar 
presentes, o conteúdo do Congresso foi 
postado na internet simultaneamente”.

A participação internacional teve um 
aumento significativo, principalmente, 
de países da América Latina, que já 
adotaram o sistema brasileiro de TV di-

gital. De acordo com a presidente da 
SET, ele já não é mais só brasileiro, 
mas pode ser considerado sulameri-
cano. “É positiva a participação destas 
delegações porque além de verem as 
palestras e a feira, elas se certificam 
do nível de comprometimento que exis-
te aqui no Brasil com relação à TV digi-
tal, que advém do sucesso da implan-
tação”, completa. 

Entre os palestrantes, estavam de-
senvolvedores de outros países de 
tecnologia de radiodifusão usada em 
estudos de exibição, de tecnologias de 
servidores usadas nas emissoras e de 
produção via HDTV utilizada no mundo 
inteiro. À frente da platéia estes pro-
fissionais explicaram como funcionam 
os seus produtos e quais são os prin-
cípios de seus equipamentos. “É muito 
importante que os profissionais tenham 
esse conhecimento para saber escolher 
e operar bem os equipamentos”, con-
clui Liliana. 

Abertura do Congresso
Na cerimônia de abertura, todos os 
integrantes da mesa deram as boas 
vindas aos congressistas e antecipa-
ram que o evento seria marcante. To-
dos falaram sobre a importância da 
evolução tecnológica do setor, sobre a 
bem sucedida implantação da TV digi-

tal no Brasil e a importância da ado-
ção do sistema brasileiro por outros 
países. Também abordaram os pontos 
que ainda devem ser ajustados, a im-
portância de o setor trabalhar junto 
e destacaram o papel que a SET tem 
desempenhado durante todos estes 
anos. A mesa foi composta por: Liliana 
Nakonechnyj, presidente da SET; Olím-
pio José Franco, vice-presidente da 
SET; André Barbosa, assessor especial 
da Casa Civil, representando a Minis-
tra Chefe da Casa Civil Erenice Guerra; 
Manoel Rangel, presidente da Agência 
Nacional do Cinema (ANCINE); Rober-
to Pinto Martins, secretário de Teleco-
municações, representando o Ministro 
das Comunicações; Jarbas Valente, 
conselheiro da Anatel, representando o 
embaixador Ronaldo Mota Sardenberg, 
presidente da Anatel; Amilcare Dallevo, 
presidente da Associação Brasileira de 
Radiodifusão (ABRA); Roberto Barbieri, 
vice-presidente do Conselho Delibera-
tivo do Fórum SBTVD, representando o 
presidente dos Fóruns Nacional SBTVD 
e Internacional ISDB, Frederico Noguei-
ra; Embaixador Hadil da Rocha Vian-
na, diretor do departamento de temas 
científicos e tecnológicos do Itamaraty; 
Edilberto de Paula Ribeiro, presidente 
da Associação das Emissoras de Rá-
dio e Televisão do Estado de São Paulo 
(AESP), representando o presidente da 
Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão (ABERT), Daniel Sla-
vieiro. 

Em seu discurso de abertura Liliana sa-
lientou tudo o que já foi feito pelo sis-
tema brasileiro, mas ainda há um longo 
caminho a percorrer na transição digi-
tal da TV aberta. “O Brasil tem 5.561 
municípios e nesta edição do Congres-
so da SET estão sendo apresentadas 
as experiências e as novas soluções 
para a interiorização da TV digital”. O 
presidente da ABRA, Amilcare Dallevo, 
lembrou que há dois anos o Brasil ti-
nha cerca de 10 mil televisores digitais 
e, hoje, de acordo com as pesquisas, 
são praticamente 10 milhões. Para ele, 
o setor radiodifusor pode ir muito mais 
longe, pois o Brasil tem competência 
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Os integrantes da mesa destacaram a importância do trabalho em conjunto.
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técnica, criatividade e flexibilidade no 
assunto. “Cada um tem a sua função: 
ao Governo cabe a criação de um mar-
co regulatório que esteja atento ao 
nosso momento, sem criar um modelo 
engessado. Às emissoras cabe a eter-
na luta pela garantia da liberdade de 
expressão. Elas devem perder o medo 
do avanço tecnológico, porque as novas 
tecnologias estão aí, batendo à nossa 
porta”. 

O vice-presidente do conselho delibe-
rativo do Fórum SBTVD, Roberto Bar-
bieri, enalteceu a importância da reu-
nião do Fórum Internacional acontecer 
durante o evento. “O Congresso e o en-
contro do SBTVD servem pra celebrar o 
momento, o sucesso das negociações 
com outros países e o lançamento dos 
primeiros receptores de interatividade”. 
O presidente da AESP, Edilberto de Pau-
la Ribeiro, agradeceu a SET pelo even-
to e completou dizendo que, “se hoje 
o Brasil possui uma TV em HD de alta 
resolução - umas das melhores, se não 
a melhor - é graças ao trabalho da SET 
e de todos os setores da radiodifusão”. 

O presidente da Ancine, Manoel Ran-
gel, salientou os desafios do Brasil. “É 
preciso saber como organizar o modelo 
de negócio para o mercado emergen-
te de radiodifusão. Neste momento os 
grandes desafios são: como o Brasil se 
posiciona diante de todas as oportuni-
dades que a convergência digital nos 

proporciona? Qual o lugar que nós que-
remos para o Brasil neste cenário?”. 
Sob a ótica da produção e coordenação 
de obras audiovisuais, ele adiantou que 
o Brasil deve se posicionar como um 
grande centro condutor e programador 
de conteúdo audiovisual, com capaci-
dade. 

O embaixador, Hadil da Rocha Vianna, 
falou sobre a adoção do sistema digital 
brasileiro por outros países. ”Após três 
anos de trabalho de esforços diplomáti-
cos, o sistema ISDB-TB

 foi adotado pra-
ticamente em todos os países sulameri-
canos. A 23ª Edição do Congresso SET, 
por sua reconhecida importância no 
Brasil e na América Latina, seguramen-
te, constitui oportunidade privilegiada 
para que o Brasil venha alcançar os ob-
jetivos da radiodifusão”. O Conselheiro 
da Anatel, Jarbas Valente, destacou a 
importância de discutir a integração de 
todos os meios para facilitar, cada vez 
mais, que o cidadão brasileiro tenha in-
fraestrutura de qualidade na prestação 
de serviço, nas áreas de radiodifusão 
ou de telecomunicação. 

Para o secretário de Telecomunica-
ções, Roberto Pinto Martins, “desde a 
invenção das transmissões digitais por 
ondas eletromagnéticas, a radiodifusão 
vem enfrentando desafios e o evento da 
SET é uma grande oportunidade para 
iniciar uma reflexão sobre o momento”. 
Concluindo os discursos de abertura, o 

assessor especial da Casa Civil, André 
Barbosa, defendeu a importância do 
rádio e parabenizou a SET pelo apoio 
ao projeto da TV digital. “Desde o início 
a associação é uma das grandes res-
ponsáveis pelas tecnologias na área de 
televisão”. 

Painéis em destaques
Para o vice-presidente reeleito para o 
biênio 2010/2012, Olímpio Franco, o 
grande tema, com maior sucesso de pú-
blico, foi a sessão TV digital: Desafios 
da Interiorização, dividido em quatro 
partes e moderado pelos profissionais 
Paulo Canno, Carlos Coelho, Maria Eloi-
sa Barrile e Geraldo Melo. Estes dois 
últimos trataram dos cases. O tema foi 
um dos assuntos mais procurados pe-
los congressistas. Durante as palestras, 
profissionais compartilharam suas ex-
periências em implantação com outros 
que ainda vão fazê-la. Nestas mesmas 
sessões foram mostradas soluções da 
interiorização desenvolvidas aqui no 
Brasil. Devido ao grande número de in-
teressados, cerca de 500 pessoas, nes-
tas palestras, os congressistas foram 
transferidos para o auditório maior. 

Além da TV digital, outra área de des-
taque foi a de convergência de tecnolo-
gia, discutida na sessão “Convergência: 
Conteúdo Multiplataforma. Transmídia”, 
moderada pelo assessor especial da 
Casa Civil, André Barbosa. Liliana ex-
plicou o por quê de o tema ter sido 
escolhido para o Congresso. “Porque 
cada vez mais há uma mudança de há-
bito que é lenta. Cada vez mais a po-
pulação vive mais tempo e as pessoas 
mais velhas não mudam de hábito fa-
cilmente. Essa mudança é trazida pelas 
gerações mais jovens, Y e Z, que estão 
muito acostumadas a trabalhar com 
três ou quatro telas ao mesmo tempo. 
Essa questão faz com que os produtos 
de áudio e vídeo precisem, por exem-
plo, ser produzidos para televisão e 
também para multiplataformas. Essa é 
uma discussão muito especial que pre-
cisa ter seu espaço ampliado nos pró-
ximos eventos, assim como, os players, 
que já existem na tela da televisão, e os 
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Congressistas de vários países estiveram presentes na abertura do Congresso. 
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Liliana Nakonechnyj recebeu o Ministro das Comunicações José Artur Filardis, que visitou o Congresso SET e a feira Broadcast & Cable.

novos players querendo oferecer conte-
údo. Essa é uma discussão que precisa 
ser discutida, talvez, em eventos espe-
cíficos promovidos pela SET”. 

Também de interesse geral, o assun-
to espectro foi bastante discutido. De 
acordo com Liliana, “o espectro está 
sendo disputado, especialmente, para 
aplicação wireless, com muitos novos 
serviços. E tanto no Brasil como nos 
países que não fizeram a transição tec-
nológica de TV analógica para TV digital 
a televisão aberta precisa desse espec-
tro. A discussão gira em torno de como 
conduzir os novos serviços com os ser-
viços já consolidados, mas que preci-
sam ainda continuar e se modernizar”. 
Na sessão “Novos pretendentes ao es-
pectro eletromagnético. Como Convi-
ver?” moderada por Fernando Ferreira, 
diretor de tecnologia do Grupo RBS, os 
palestrantes convidados – Jarbas Va-
lente, da Anatel, Roberto Pinto Martins, 
da MiniCom, Paulo Roberto Balduíno, 
da Synthesis Consultoria, e Ércio Alber-
to Zill i, da Vivo, concordam que o tema 
é fundamental sobre todos os pontos 
de vista, tanto para radiodifusão como 
para telecomunicações. 

Em sua palestra, Roberto Pinto Mar-
tins, inspirado em Martin Cooper, falou 
sobre a evolução do uso do espectro 
frequência. “O assunto espectro de ra-
diofrequência é hoje uma preocupação 
de todo mundo. Apesar de toda a evo-
lução tecnológica, da quantidade cada 
vez maior de informação que é trans-
mitida, ainda se vislumbra uma neces-
sidade crescente do uso do espectro. 
E a tecnologia tem favorecido isso. 
Muitos espectros difíceis de serem uti-
lizados no passado, hoje são possíveis. 
O nosso modelo de transmissão digi-
tal, com concessão para transmitir no 
modo analógico, vai também receber 
um espectro adicional temporariamen-
te para fazer as transmissões digitais, 
e obrigatoriamente ela deve ter a mes-
ma cobertura que a do modo analógi-
co. No futuro, a partir do momento que 
for concluída a transição prevista para 
meados de 2016, essas faixas de fre-
quência, que não serão mais util izadas 
porque não se fará mais transmissão 
analógica, retornarão ao governo”. 

Parcerias de sucesso 
No segundo dia do evento, o Ministro 
das Comunicações, José Artur Filardis, 

visitou o Congresso e deu sua opinião 
sobre o momento da TV digital no Brasil 
e sobre o papel da SET. “Nós estamos 
com um cronograma muito adiantado, 
pois recentemente, uma única rede de 
televisão teve autorização para digita-
lizar nove localidades. A perspectiva é 
que isso aconteceria daqui a dois anos. 
A indústria está respondendo rapida-
mente e o Brasil virou um atrativo do 
setor tecnológico, e neste momento é 
muito importante um evento como este, 
pois os olhos do mundo estão voltados 
pra cá. Nós estamos avançando bem 
com as negociações do sistema brasi-
leiro com outros países e já estamos 
falando em África. Aos poucos vamos 
mostrando que o nosso sistema é o 
melhor que existe, e parte dessas con-
quistas é graças a SET”.

Para Olímpio Franco, as iniciativas da 
SET para a edição 2010 foram inte-
ressantes e os mercado reagiu muito 
bem.” Com os ajustes devidos, com 
certeza elas devem continuar. É impor-
tante lembrar que todo esse trabalho é 
feito com um orçamento e capacitação 
profissional muito justos. Então, tudo 
tem que ser feito na medida do pos-

FO
TO

AN
DR

ES
/ E

lis
an

ge
la

 P
er

ei
ra

 -
 F

er
na

nd
o 

Lu
ca

ni
a



10

Congresso set 2010

sível, pois é um trabalho de parceria”. 
O professor Carlos Nazareth, diretor de 
ensino da SET, ficou satisfeito com o 
resultado da sessão que moderou - Se-
minário Acadêmico, sob o tema Apre-
sentação de Trabalhos. “Ter mais de 
60% da capacidade do auditório atin-
gida pelo público é muito interessante. 
Ainda há muito o que melhorar, como 
por exemplo, convidar um radiodifusor 
de rádio e TV para participar da dis-
cussão acadêmico científico. É uma ex-
periência muito importante, que temos 
que nutrir para os próximos anos, para 
discutir as tecnologias futuras”. 

Para Frederico Nogueira, “o Congres-
so da SET é o único evento brasileiro 
onde a engenharia de todo Brasil se re-
úne para trocar experiências e mostrar 
quais foram as dificuldades de quem já 
implantou e ajudar àqueles que ainda 
não implantaram o sistema digital. As 
outras oportunidades são trocar infor-
mações com pessoas do mundo inteiro 
e mostrar para todos os cases da im-
plementação da TV digital no Brasil, 
no Chile, na Argentina e no Japão. O 
Congresso tem um efeito internacional 
e nacional”. 

Os patrocinadores do evento elogiaram 
o Congresso e destacaram a impor-
tância de patrocinar o evento da SET. 
Sergio Castillo, diretor geral de vendas, 
da Building4Media, disse que é impres-
cindível patrocinar este evento porque 
o mercado brasileiro é um dos maiores 
do mundo e a empresa fica em evidên-
cia. Para o vice presidente regional da 
Harris, Nahuel Villegas, “este é o maior 
evento da América Latina, é um portal 
da tecnologia. O nível das palestras é 
muito alto e os temas abordados são 
muito relevantes. O Congresso da SET é 
uma escola, onde as pessoas vêm para 
aprender”. Na opinião de Julio Rocha, 
diretor comercial da Screen Service, 
“ao apoiar a SET nós estaremos nos 
ajudando ao mesmo tempo, pois es-
taremos fortalecendo a engenharia de 
radiodifusão do Brasil”. 
Segundo Mario Evaristo Barros Vilela, 
diretor industrial, da Ideal Antenas, “o 

patrocínio é um cartão para os nos-
sos cl ientes, que gostam de ver que 
a empresa está crescendo, está cada 
vez mais infraestruturada e aprimo-
rando os produtos”. Já Eduardo Men-
des, diretor da Mendes Holler, avaliou 
o Congresso como um evento de alto 
nível técnico tanto dos palestrantes 
como dos participantes/congressistas. 
“O público alvo é do segmento de ra-
diodifusão, que está em um momento 
de modif icações estruturais e atuali-
zações tecnológicas. O patrocínio des-
te evento se mostrou mercadologica-
mente interessante, atingindo o nosso 
público alvo”. Sergio Constantino, ge-
rente de broadcasting da Panasonic, 
completou:”o patrocínio é uma forma 
de colaborar com o desenvolvimento e 
expansão da indústria de televisão no 
Brasil, ajudando a fomentar o conhe-
cimento técnico para o mercado com 
tecnologias de últ ima geração”.

Na opinião de Dante Conti, diretor da 
Trans-Tel, existem dois aspectos fun-
damentais ao redor do patrocínio do 
Congresso da SET. Primeiro a visibilida-
de da entidade junto aos profissionais 
e empresas do segmento é de valor e 
alcance incontestáveis. Segundo, a im-
portância e qualidade do Congresso no 
setor são únicos. Para o diretor da Sony, 
Luiz Padilha, “a parceria com a SET é 
importante, pois cria a possibilidade de 
termos uma visão mais criteriosa do 
mercado, ter soluções de vários tipos 
de regulamentações. Tudo isso ajuda 
no desenvolvimento do mercado”. O 
diretor da Brasvideo, Wagner Mancz, 
afirma que, “ser parceiro da SET é mui-
to positivo pois a entidade representa a 
evolução tecnológica do mercado bra-
sileiro”. O diretor da Unisat, José Rai-
mundo Cristóvam, acredita que, “hoje 
mais do que nunca, se faz necessário 
olho no nosso mercado, pois vários 
empresários e organizações de outros 
países participam do Congresso”. 

Para José Marcos Freire, diretor geral 
da Tecsys, “o evento da SET traz para 
indústria nacional todo o conheci-
mento que nós precisamos para man-

ter nossa engenharia trabalhando. É 
neste Congresso que nós recebemos, 
trazemos e apresentamos informações 
nas palestras”. O professor Carlos Na-
zareth lembra que, “mais do que uma 
necessidade do Inatel apoiar todos 
esses congressos e eventos l igados a 
radiodifusão, é um prazer muito gran-
de fazer parte da comunidade e con-
tribuir o máximo possível tanto no as-
pecto mercadológico como no aspecto 
acadêmico científ ico”. Lembrado pela 
coordenadora de desenvolvimento de 
cursos na área audiovisual, Aidê Rabe-
lo, “o apoio dado pelo SENAC também 
é uma forma de aproximar a institui-
ção de seus cl ientes”.

A cobertura ao vivo do evento, passada 
num telão de LED no salão principal, foi 
um trabalho em parceria entre a SET 
com a produtora Produção Profissional 
responsável pela captação de conteúdo 
e a Jotaeme fornecedora do equipa-
mento e os técnicos para transmissão. 
No painel, além das entrevistas, eram 
inseridos flashes do evento. De acordo 
com o diretor executivo, da Jotaeme, 
Miltinho Urcioli, "o evento tem se apri-
morado a cada ano. Sempre discutindo 
novas tendências e tecnologias. A SET 
está de parabéns!" 

Patrocinadores do congresso

PLATINA REDETV – AD DIGITAL - SUBWAY

OURO

TRANSTEL – HARRIS 
– BRASVIDEO – SONY – 
PANASONIC – RECORD – TECSYS 
– DIELETRIC -  SBT – IDEAL 
– GLOBO – CANAIS GLOBOSAT

PRATA
SCREEN SERVICE – JOTAEME 
– PHASE – SES WORLD SKIES  

BRONZE
INATEL – UNISAT – SENNHEISER 
- MENDES HOLLER ENG .

APOIO 
EDUCACIONAL

SENAC

Gilmara é editora da Revista da SET . e-mail: 

gelinska@gmail .com
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Por Gilmara Gelinski

CONGRESSO SET – CONCURSO INOVAÇÃO
CONCURSO INOVAÇÃO É PALCO PARA A INTERATIVIDADE

Com o objetivo de se aproximar ain-
da mais dos Institutos de Pesquisa, 
a SET criou mais um espaço para 

as apresentações das pesquisas acadê-
micas. O Concurso Inovação, realizado no 
terceiro dia de Congresso, foi muito bem 
desenvolvido. De acordo com o modera-
dor David Britto o concurso representa 
a aproximação da SET com o mercado 
de empreendedorismo, a fim de conhe-
cer o que as pessoas estão fazendo e, 
que eventualmente, não tem oportunida-
de de mostrar. “Nós tivemos um retorno 
muito positivo pelo concurso. Houve um 
interesse tanto do ponto de vista do em-
preendedorismo, quanto da inovação e 
academia em apresentar seus trabalhos 
sobre a interatividade”. 

O público foi bastante participativo se 
interessando pelos temas, fazendo per-
guntas e ajudando a escolher os vence-
dores através do voto aberto. O painel foi 
moderado pelo David Britto, que também 
fez parte da banca julgadora formada pe-
los profissionais: Raymundo Barros, da 
TV Globo, Vinícius Oppido, da Rede Globo 
São Paulo, Amaury Silva, do SBT, e Fabio 
Angeli, da Rede Record. O concurso teve 
três categorias – Melhor Conceito, Me-
lhor Produto e Melhor Inovação – e oito 
propostas estiveram entre as finalistas. 

Na categoria Melhor Conceito de trabalho 
de pesquisa o prêmio foi para a propos-
ta Telejornal: Roteiro Hipermidiático para 
Telejornal. Apresentado pelo professor do 
departamento de comunicação social da 
Universidade Federal do Maranhão, Mar-
cio Carneiro dos Santos, o projeto da pro-
fessora Patrícia Azambuja surgiu a partir 
de um trabalho de alunos da disciplina 
de mídias digitais. “Para nós, a interativi-
dade não pode ser um assunto somente 
técnico, de Tecnologia da Informação, ela 
deve integrar equipes multidisciplina-
res como o designer, o comunicador e o 

técnico. O projeto é um experimento que 
tem como objetivo ajudar o desenvolvi-
mento da interativa através de um apli-
cativo interativo em Ginga, que apresenta 
diversos serviços de governo ligados à 
Área de Previdência Social”. 

Na categoria Melhor Produto tendo em 
vista o resultado de empreendedorismo 
inovador, o vencedor foi o projeto TV di-
gital – Social, da Dataprev, apresentado 
pelo gerente de serviço de produtos li-
vres, Edson Castilhos. “O objetivo do 
nosso projeto é a inclusão social em todo 
Brasil através da TV digital, trazendo in-
formações interativas pela televisão. É 
muito importante receber um prêmio da 
SET, porque é um indicativo de que es-
tamos no caminho certo, que temos um 
bom produto. Desde que começamos a 
trabalhar com interatividade nós acom-
panhamos a SET e vemos o quanto ela é 
importante para o mercado de televisão”. 

O prêmio de Melhor Inovação foi para o 
projeto Roda dos Gêneros, que é uma fer-
ramenta da interatividade que possibilita 
ao telespectador escolher o seu progra-
ma de acordo com o seu interesse. “Todo 
o projeto foi desenvolvido de maneira co-
laborativa. O princípio, que é a base te-
órica da comunicação dos gêneros e dos 
formatos, foi desenvolvido por mim e a 
parte do Ginga foi desenvolvida pela Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Nor-
te. Para nós o prêmio da SET consolida a 
nossa visão e esperamos alavancar esse 
projeto para que ele chegue a casa dos 
brasileiros. O prêmio é muito importante 
para validar um produto que está sendo 
apresentado para o mercado.”, festeja o 
consultor da expansão de rede do SE-
BRAE – SP, José Carlos Aronchi. 

Gilmara é editora da Revista da SET . e-mail: 
gelinska@gmail .com

Profissionais da área fizeram parte da banca julgadora que 
escolheu os vencedores das três categorias do 1º Concur-
so Inovação da SET.

Na categoria Melhor Conceito de Trabalho de Pesquisa o 
vencedor foi a proposta Telejornal: Roteiro Hipermidiático 
para Telejornal.

Na categoria Melhor Produto o vencedor foi o projeto TV 
digital – Social, da Dataprev. 

O prêmio de Melhor Inovação foi para o projeto Roda 
dos Gêneros.
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Por Gilmara Gelinski

CONGRESSO SET – PRÊMIO SET
PREMIAÇÃO INCENTIVA MERCADO RADIODIFUSOR

E o Prêmio vai para... Foi com esta fra-
se que os convidados para entregar o 
Prêmio SET divulgavam os vencedores 

após a abertura dos envelopes. A premiação 
aconteceu no segundo dia do evento, duran-
te o coquetel de boas vindas aos congressis-
tas. Na cerimônia de entrega, a presidente 
da SET, Liliana Nakonechnyj falou da alegria 
de todos da SET em tornar este prêmio, 
enfim, uma realidade. Ela chamou ao pal-
co o coordenador e idealizador do Prêmio, 
o diretor de marketing, eleito para o biênio 
2010/2012, Claudio Younis, que agradeceu 
a participação de todos os participantes e 
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Os vencedores garantem que a premiação é um incentivo para o desenvolvimento do setor. 

O maior brilho para suas 
transmissões de áudio e vídeo.
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A linha Brilliance®  oferece brilho de som 
e imagem incomparáveis. Quer integridade 
absoluta de sinal em seus eventos, externas 
e no estúdio? Faça como as maiores 
emissoras do mundo: exija cabos Belden.

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

 Microfone 
 Instrumentos musicais 
 Áudio Digital AES/EBU 
 Vídeo Digital HD 
 Triaxial
 HDMI
 Fibra Óptica
 Cabos Híbridos SMPTE
 CATV/CFTV
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Congresso set 2010



14

Congresso set 2010

avisou: “para o próximo ano terão novidades 
e as sugestões serão bem vindas”. 

Foram premiados empresas e profissionais liga-
dos ao setor de engenharia da TV e de radiodi-
fusão por atuações de destaque. A premiação 
possui sete categorias - cinco ligadas à área de 
tecnologia e as outras duas ligadas a ações para 
a SET. Os vencedores foram escolhidos através 
de votação realizada no site da entidade. Os pre-
miados foram agraciados com um troféu. 

Confira abaixo os vencedores da premiação:

Melhor Lançamento de Transmissão e/ou Re-
cepção.
O sistema SFN, da Linear, foi o escolhido e o vice-
presidente da SET, Olímpio Franco, entregou o 
Prêmio para o diretor da Linear, Carlos Fructuoso. 
“Esse Prêmio é a consolidação de um trabalho de 
muito tempo e é um incentivo para a criação de 
novos produtos para ganhar o prêmio no próximo 
ano de novo. O sistema SFN é uma solução para 
rede de frequência única, economizando os ca-
nais que fazem parte do espectro”. 

Melhor Lançamento de Produção e Pós Produção
A Câmera F35, da Sony Brasil, foi a vencedora. O 
diretor da Sony, Luiz Padilha, recebeu o Prêmio 
das mãos de Renato Guedes, gerente comercial, 
e do diretor técnico, o engenheiro Sergio Augus-
to do Rego Junior, ambos da Subway, represen-
tando o presidente da empresa, Arnould Eugenio 
Correio. “É um privilégio sermos os primeiros a 
receber este Prêmio da SET. É muito importante 
termos o reconhecimento do nosso produto, que 
é uma câmera focada num nível de produção 
bastante sofisticado. O conceito dela é produzir 
televisão com “look” de cinema“.

Categoria Jornalismo/Esporte
A câmera Tricaster HD TCXD300, foi considerada 
a melhor e o diretor Kazuyiki Tsurukani, da Imovix, 
recebeu o troféu das mãos do diretor Ermenegildo 
Antunes, representando o presidente da Rede TV, 
Almicare Dallevo. “Com a câmera slow motion da 
Imovix é possível mostrar outras dimensões ricas 
em detalhes. Em eventos esportivos é possível 
mostrar a deformação da bola e a fisionomia do 
atleta na hora de cobrar um pênalti”.

Melhor lançamento em Inovação Tecnológica 
para TV digital
O Compressor BTS, da Tecsys, faturou o troféu 
recebido pelo diretor José Marcos, da Tecsys, 
das mãos do diretor de tecnologia da SET, 
Raymundo Barros. “Eu agradeço a toda equipe 
SET pelo trabalho e pela dedicação à televisão 
brasileira. Agradeço a equipe de engenharia e o 

engenheiro Rodolfo, pelo projeto do compressor 
BTS que é o desenvolvimento de um logaritmo 
que tem a capacidade de comprimir os sinais do 
BTS e trafegar no satélite com redução de custo. 
Este produto garante a qualidade, reduz custo e 
viabiliza pequenas cidades a ter TV digital”.

Melhor Projeto em Novas Mídias
O Projeto TV Digital Rural da Rede Globo ganhou 
o prêmio e o diretor Sergio Castilho, da Building 
Four Media, entregou o troféu ao gerente de ope-
rações e pós produção, Paulo Henrique de Castro, 
representante da equipe da área de tecnologia de 
transmissão da Rede Globo. “Com este projeto 
as áreas rurais, que são muito difíceis de atingir 
com transmissor terrestre em função da equação 
econômica, com apenas uma casa, terão acesso 
de qualidade à programação regional. O projeto 
começou no Rio de Janeiro, agora está na região 
sul e aos poucos queremos levá-lo para o Brasil 
inteiro. O prêmio é um incentivo para pessoas ino-
varem e mostrarem as suas criações”. 

Melhor Apresentação do Congresso em 2009
TV Estereoscópica 3D: Da Captação à Casa 
do Espectador, de José Dias foi o vencedor da 
categoria. Parabenizando a atual diretoria da 
SET pelo empenho e realização do Prêmio, o 
fundador e primeiro presidente da SET, Adilson 
Pontes Malta, entregou o troféu a Liliana Nako-
nechnyj que representou o colega de emissora 
José Dias. Por e-mail, o diretor de multimídia da 
TV Globo, José Dias, agradeceu a premiação. “É 
um prazer contribuir com a história da televisão 
brasileira e participar da Sociedade de Engenha-
ria de Televisão. Fico muito honrado em receber 
o primeiro Prêmio SET e feliz com a iniciativa 
da entidade em apoiar os seus colaboradores, 
criando um “Emmy Award da TV Brasileira” ”. 

Melhor artigo publicado na Revista SET
Sob o tema Sistema de TV de Ultra Alta Defini-
ção, Alberto Paduan, recebeu o prêmio das mãos 
de Claudio Younis, diretor de marketing da SET. 
“Estou muito orgulhoso de receber o primeiro 
Prêmio SET. Escrever essa série de artigos sobre 
a Televisão de Ultra Alta Definição (UHDTV), uma 

tecnologia que eu venho perseguindo e estu-
dando em vários congressos internacionais, foi 
a forma que eu encontrei para compartilhar o 
que aprendi. Mas acho que o gratificante mes-
mo foi ter sido indicado e escolhido por pessoas 
com conhecimentos técnicos admiráveis com os 
quais tenho a honra de co-participar na Socie-
dade de Engenharia de Televisão”.

“A premiação foi muito bem conduzida e eu 
acredito que agora que começou não vai pa-
rar mais. Nós temos que fazer alguns ajustes, 
mas por ser a primeira, foi um sucesso. Para os 
próximos nós queremos criar novas categorias 
e anteceder o lançamento para aumentar o nú-
mero da votação de sócios”, concluiu a presi-
dente da SET. 

Através de seus representantes, o presidente 
da Subway, Arnould Eugenio Correio, disse 
que é um prazer patrocinar um evento como 
este e homenagear os destaques da indús-
tria da radiodifusão. A nossa empresa é uma 
entusiasta e fã incondicional da SET e dos 
profissionais do setor, pelo trabalho extraor-
dinário, empreendedor e de vanguarda, que 
coloca o Brasil nos mais altos níveis de dis-
cussão, pesquisa, resultados nos negócios, 
produção e televisão, gerando mais emprego, 
mais progresso e mais representatividade 
para nosso país”. 
A diretora executiva da AD-Digital, Daniela 
Souza, também destacou a importância de 
ser um patrocinador com maior destaque. 
“Com a criação do Prêmio surgiu uma nova 
categoria de patrocinador com um destaque 
mais glamoroso, que é o patrocínio Platina. 
Existem apenas três cotas e é o que o tor-
na especial. Eu achei a visibilidade para a 
empresa fantástica e o tipo de divulgação 
também. A SET contratou uma empresa para 
fazer uma nova comunicação visual, criando 
um novo aspecto da imagem. Eu já quero as-
segurar minha conta para o ano que vem”. 

Gilmara é editora da Revista da  SET . e-mail: ge-
linska@gmail .com

O 1º Prêmio SET superou as expectativas dos organizadores. 
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Por Gilmara Gelinski

CONGRESSO SET – BROADCAST & CABLE 
FEIRA SUPERA EXPECTATIVA DE MERCADO

Passeando pela feira e conversando 
com os expositores é fácil perceber 
que eles compartilham da mesma 

opinião sobre a Broadcast & Cable. “É uma 
feira muito importante para o setor de ra-
diodifusão. Aqui podemos fazer negócios 
bem sucedidos, encontramos nossos clien-
tes, mostramos nossos produtos, divulga-
mos nossa empresa, vendemos nossas 
idéias, aprendemos com nossos concor-
rentes, vislumbramos produtos melhores e 
entramos em contato com o mercado inter-
nacional também”. 

Segundo o vice-presidente da SET, Olímpio 
Franco, “a feira está crescendo, os estandes 

estavam muito bem montados, com diversi-
dade de grandes e pequenas empresas locais 
e estrangeiras. Para o próximo ano, nós per-
cebemos que a feira precisa de um espaço 
físico maior”. Há dois meses do evento havia 
fila de espera para locar um espaço no Centro 
de Exposições Imigrantes. 

A feira foi um sucesso e superou os nú-
meros da edição passada. Considerado 
o maior evento de tecnologia, serviços e 
equipamentos de TV, radiodifusão e tele-
comunicações da América Latina, a 19ª 
edição do evento consagrou-se a maior de 
todos os tempos. Ao todo, foram 169 em-
presas expositoras, 50 delas internacionais 

e cerca de 11 mil visitantes. Como em to-
dos os anos, o evento aconteceu em para-
lelo com o Congresso SET e com o FIICAV 
- Seminário Internacional de Negócios em 
Cinema e Audiovisual.

As delegações coreana e chinesa se destaca-
ram em um pavilhão especial para expor seus 
produtos. Para Cloud Lou, gerente comercial 
da Chang Hong, empresa chinesa que partici-
pa do evento pela segunda vez, o Brasil é um 
mercado em franca expansão e por isso deve 
ser seriamente considerado. "Trata-se do país 
com maior potencial na América Latina, por 
isso a importância de estarmos aqui apresen-
tando nossas soluções", explicou.
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O que pôde ser verificado neste ano foi uma 
maior confiança dos executivos e uma maior 
rotatividade de negócios, além do fato de a TV 
digital estar definitivamente bem avançada no 
Brasil. "A implantação do sistema digital no 
país nos trouxe oportunidades excelentes nes-
ta edição", comemorou Carlos Alberto Fructu-
oso, diretor administrativo da Linear, empresa 
que fechou a venda de 17 transmissores de 
sinal digital para a Rede Vida de Televisão.

Segundo o vice presidente da Ses Word 
Skies, Jurandir Pitsch, “o evento da SET e 
a feira Broadcast & Cable são os principais 
eventos do ano, na América Latina, e os 
que mais trazem retorno de negócios para 
a empresa. Eles servem como termômetro 
de mercado. Mais do que em outros anos, 
o mercado está bastante otimista, nós já 
fechamos vários negócios aqui”. A novidade 
da SES na feira foi um satélite que será lan-
çado em junho de 2011. “Considerado um 
dos maiores satélites já fabricados, ele vai 
dobrar a capacidade de freqüência adicional 
na região”, conta Jurandir. 

No estande da Harris, os visitantes puderam 
conferir o o primeiro transmissor de TV digital 
produzido no Brasil. “Trata-se do transmissor 
da série Maxiva UAX, compacto, com consu-
mo de energia baixo e alta tecnologia. Ele é 
um produto cadastrado no BNDES”, explica o 
gerente comercial da Harris, Felipe Luna.

Um dos estandes mais balados da feira foi o 
da Sony. As imagens em 3D exibidas em um 

telão e em monitores menores eram impres-
sionantes. Em uma área de 264 m² a em-
presa levou a solução completa em três di-
mensões, tanto para vídeo game, quanto para 
exibições diversas, englobando a captação, 
transmissão e a exibição de imagens nesse 
formato. Utilizando a câmera HDC-P1, os vi-
sitantes puderam ter a sensação de como é 
produzir imagens com esta tecnologia. 

No segmento de antenas, a Dielectric, Transtel e 
Ideal apresentaram suas novidades. Entre elas: 
A Dielectric mostrou sua linha de antenas de 
transmissão de TV digital com polarização elíp-
tica e horizontal, além de antenas de transmis-
são em FM digital. A Transtel levou sua linha de 
antenas na faixa de UHF para transmissão de 
TV digital com polarização horizontal, vertical e 
elíptica. A Ideal apresentou um painel de dipolos 
circulares na faixa de frequência UHF (Canal 14 
e 69) projetado para transmitir várias portadoras 
de serviços de TV em alta definição (HDTV). 

Nos estandes institucionais, o SENAC, CTIC, 
Inatel e Unisat promoveram a importância de 
agregar valores aos profissionais da área. No 
estande do SENAC foram promovidas palestras 
do segmento audiovisual e também talk show. 
Criado pelo governo federal para desenvolver a 
competência nacional para inovação em comu-
nicação digital, o Centro de Pesquisa e Desen-
volvimento em Tecnologias Digitais para Infor-
mação e Comunicação levou para seu espaço 
os projetos fomentados pela instituição: Protic, 
GingaFrEvo, GingaRAP, ALTATV, H.264-SETUP,  
SIRDAI, SoC-SBTVD e STB-SCAN. O Inatel 

apresentou através de seu Inatel Competence 
Center cursos de treinamentos de curta dura-
ção em diversas áreas ligadas à Tecnologia da 
Informação e Comunicação. A Unisat mostrou 
o teor de seus cursos de treinamento abertos 
ou in company.

A Panasonic, celebrando seu 41º aniversário, 
levou para feira uma gama de produtos de 
vídeo profissional, inclusive com tecnologia 
3D. Entre os lançamentos estão as Camcor-
ders AG-HPX370 e AG-HMC40, cartões P2, a 
câmera econômica AW-HE870 e as soluções 
completas para geração de produção 3D. 

A fabricante de transmissores, Screen Ser-
vice, apresentou transmissores dual mode 
de alta potência – 6000 W digital e 20000 
W analógico - ideais para emissoras que já 
investem em sua planta de transmissão, mas 
que ainda não migraram para o padrão ISDB-
TB

. No estande da Tecsys era possível encon-
trar moduladores e encoders para o sistema 
digital. O destaque era para o modulador di-
gital ISDB-T

B
 indicado para transmissão de TV 

digital terrestre, que possui duas entradas ASI 
que podem receber TS ou BTS. 

A AD-Digital juntamente com a Building4Media 
receberam seus clientes em uma área vip para 
mostrar o suporte que a empresa oferece aos 
seus clientes, bem como, garantir a definição 
conceitual do sistema e elaborar os projetos 
e especificações executivas. A Building4Me-
dia apresentou ainda as soluções de software 
FORK. A Brasvídeo divulgou suas novidades em 
hardware e software, entre eles, o Miranda que 
tem alto desempenho para atender aos desafios 
da nova era digital, alta definição e TV móvel.

Para finalizar José Carlos Mascarenhas diretor 
da Certame e responsável pela organização da 
feira, afirma que as perspectivas para os próxi-
mos anos são muito otimistas. “Esperamos que 
a feira cresça ainda mais, pois o Brasil estará no 
centro das atenções mundiais pelos próximos 
seis anos com a realização da Copa do Mundo e 
das Olimpíadas. Esses dois eventos certamente 
gerarão um crescente interesse, sobretudo es-
trangeiro, no mercado brasileiro, e a Broadcast 
& Cable é a maior vitrine do setor de equipa-
mentos para captação e transmissão televisiva 
no Brasil. Este ano a feira bateu recorde de par-
ticipação de expositores, com o preenchimento 
total da área de exposição e estamos estudando 
meios de disponibilizar mais espaços para que 
nenhuma empresa fique de fora”.

Gilmara é editora da Revista da SET . e-mail: ge-
linska@gmail .com

Nos estandes os novos equipamentos podiam ser testados 
com o auxílio de um técnico. 
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A sensação da feira foi a tecnologia 3D.

Nos estandes institucionais os visitantes puderam conhe-
cer os cursos oferecidos. 

As empresas levaram para feira as novidades para atender 
o sistema de TV digital, sem esquecer o analógico. 
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Por Gilmara Gelinski

CONGRESSO SET – FÓRUM
FÓRUM ISDB TEM BALANÇO POSITIVO

Reunião do  Fórum Internacional ISDB 

A interatividade foi o destaque do estande do Fórum SBTVD.

Dando apoio continuado ao sistema 
brasileiro de transmissão digital, as 
instalações do Congresso SET abri-

garam a reunião do Fórum ISDB (Integrated 
Services Digital Broadcasting) Internacional 
promovida em conjunto pelo Fórum SBTVD 
(Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre) e 
pelo Governo brasileiro. Durante a reunião, o 
presidente do Fórum Nacional, Frederico No-
gueira foi eleito, por unanimidade, também, 
o presidente interino do Fórum Internacional 
até março de 2011. 

A reunião serviu para determinar as primei-
ras diretrizes para o funcionamento do Fórum 
ISDB Internacional, que tem como objetivo 
principal a harmonização das principais es-
pecificações técnica de cada país bem como 
desenvolvimento e suporte das tecnologias 

e especificações ISDB. Estiveram presen-
tes no encontro representantes de nove dos 
onze países que adotaram o sistema ISDB-
TB

 - Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Costa 
Rica, Equador, Japão, Paraguai, Venezuela, 
faltando apenas Filipinas e Peru - e alguns 
participantes de outros países interessados 
no padrão, entre eles Angola, Guiné Bissau, 
Haiti e Nicarágua. 

Segundo o embaixador Hadil da Rocha Vianna, 
diretor do departamento de temas científicos 
e tecnológicos do Itamaraty, “esta reunião deu 
continuidade às duas primeiras reuniões, que 
aconteceram em Lima, em 2009, e em Buenos 
Aires, em maio deste ano. Há dois anos, somen-
te Brasil e Japão tinham adotado esse sistema 
e, hoje, já são 11 países no mundo inteiro, que 
totalizam cerca de 550 mil usuários”. 

O encontro teve um balanço positivo, pois foram 
aceitas todas as propostas apresentadas pelo 
Brasil para estruturação e funcionamento do 
Fórum ISDB Internacional. A entidade terá muito 
trabalho pela frente, pois além das diretrizes de 
normatização, o Fórum deverá prover documen-
tação de referência que complemente a imple-
mentação original em todos os países que ado-
tarem o sistema ISDB-TB

. O Grupo de Trabalho, 
composto por representantes governamentais, 
presidido pela Argentina, se encarregará de dis-
cutir a formação de um outro fórum formado ex-
clusivamente por representantes dos governos, 
para tratar questões de caráter mais político. 

O presidente interino eleito, Frederico Nogueira, 
está otimista com os trabalhos, que deverá re-
alizar no Fórum Internacional, e com os que já 
realizou no Fórum Nacional. “As minhas pers-
pectivas no Fórum Internacional são de trabalhar 
rapidamente na harmonização das normas. No 
Fórum Nacional é continuar o trabalho efetivo 
de divulgação do sistema – iremos à África, em 
breve, para mais uma visita de convencimento 
dos países africanos – trabalhar internamente 
com a divulgação das vantagens da TV digital, 
e concluir o meu mandato que acaba agora em 
novembro com a eleição do novo presidente. 
Acho que deixamos um legado interessante do 
ponto de vista de divulgação nacional e interna-
cional do sistema, do fechamento da questão da 
especificação do Ginga e de tê-lo já nas lojas”.

A última geração de conversores, televisores e 
celulares com Ginga puderam ser conferidos no 
estande do Fórum SBTVD. Também coordena-
dora do Módulo de Promoção do Fórum, Liliana 
Nakonechnyj destaca a interatividade como a 
funcionalidade do momento quando se fala em 
TV digital. Isso pôde ser conferido nos televiso-
res integrados da Samsung e LG. No tocante à 
mobilidade, a novidade ficou a cargo dos celu-
lares equipados com o Ginga e dos aplicativos 
para a interatividade. Durante todo o evento, nos 
monitores do estande passavam filmes publici-
tários sobre a interatividade que despertaram a 
curiosidade de todos os visitantes. 

Gilmara é editora da Revista da SET . e-mail: ge-
linska@gmail .com
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QUALIDADE IMPECÁVEL ALINHADA À INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA EM SOLUÇÕES HD.

A 4S é uma empresa 100% brasileira, pioneira absoluta no desenvolvi-
mento e atendimento de emissoras de TV, trazendo soluções completas 
para exibição, edição, gestão de sinais, gestão de conteúdo e grafismo, 
que detém as representações nacionais Dayang e Crystal Vision. 

A empresa mantém a busca por inovação e competitividade e apresenta 
ao mercado uma linha completa de soluções HD. São mesas, matrizes, 
comutadores e distribuidores de alta tecnologia, flexíveis e versáteis e 
com suporte técnico facilitado em todo o território nacional.

4S INFORMÁTICA - Florianópolis.SC

+55 48 3234.0445 - 3234.0885

WWW.4S.COM.BR

REPRESENTANTES:

MS-1600HDMS-1600HDMS-1600HDMS-1600HD
MASTER SWITCHER HD 

Distribuidor
HD - FR-1214

CONHEÇA A SOLUÇÃO COMPLETA DE PRODUTOS 4S HD

4 cartões

Distribuidor
HD - FR-414

Controla 1 saída da MT-3434HD
Remoto - RM-3400

Switcher Master
MS-800HD

8 entradas

Comutador
HD - HDS-801

4 entradas

Comutador
HD - HDS-401

Controla 4 saídas da MT-3434HD
Remoto - RM-3404

Matriz HD 
MT-3434HD

16 entradas de vídeo HD ou SD com áudio embarcado de oito 
canais;

Uma entrada extra de áudio analógico estéreo com as funções 
Externo e Mix;

10 teclas para uso em sistemas auxiliares, tipo exibidor de 
comerciais;

Monitoração com display TFT de 7” para oito canais de áudio 
em PGM e PST, fase de vídeo, ausência de sinal, ausência de 
referência, tipo de vídeo e outros;

Saída VGA para monitoração externa;

Opções de grafismo como logos, barras, animações, textos, 
crawl, scroll e outros.

Principais características
MS-1600 HD

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio_4S_producao.pdf   23/06/2010   14:39:44
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Por Ana Eliza Faria e Silva

INTERATIVIDADE

Entre as novas aplicações da TV digital 
está a transmissão de informações e 
dados simultaneamente à programa-

ção. Com isto, é possível, por exemplo, que 
um fã de futebol saiba, em um toque no 
controle remoto, informações sobre os ti-
mes em campo ou sobre a última rodada 
do campeonato. 

A expectativa pelo lançamento da intera-
tividade na TV digital acompanhou todo o 
trabalho de especificação da tecnologia de-
senvolvido ao longo dos últimos 30 meses. 
Por se tratar de um recurso não disponível 
na TV analógica, essa expectativa é tam-
bém compartilhada com o telespectador, 
já que para muitos é uma forma completa-
mente nova de entretenimento, informação 
e inclusão digital. 

O middleware é uma camada de software 
intermediária, entre o sistema operacio-
nal e as aplicações. Ele tem duas funções 
principais: uma é tornar as aplicações in-
dependentes do sistema operacional da 
plataforma de hardware utilizado. A outra é 
oferecer melhor suporte ao desenvolvimen-
to de aplicações, ou seja, é responsável 
por dar suporte à interatividade. O midd-
leware consiste de linguagens e bibliotecas 
cuja função é possibilitar que aplicações 
possam ser escritas de modo mais inde-
pendente possível do hardware e do siste-
ma operacional, permitindo que a mesma 
aplicação seja executada em diferentes 
equipamentos receptores. A interatividade 
permitirá ao telespectador acessar conteú-
dos adicionais, interagir através de enque-
tes, votações, acessar serviços de utilidade 
pública, tudo através do controle remoto e 
do televisor.

As normas de interatividade definem as 
ferramentas para que os provedores de 

conteúdo comecem a enriquecer a pro-
gramação com informações adicionais. 
Também definem os recursos a serem 
incorporados aos receptores para que de-
sempenhem as funções de interatividade. 
A arquitetura do middleware brasileiro 
combina um núcleo comum, um ambiente 
declarativo baseado na linguagem NCL e 
um ambiente imperativo baseado em Java. 
Além da arquitetura básica do software, a 
norma também determina perfis para a 
interatividade. Os perfis determinam, fun-
damentalmente, o tipo de recurso, ou seja, 
de mídia, que poderá ser incluída em uma 
aplicação. O perfil A inclui textos, gráficos, 
imagens e clipes de áudio. O perfil B inclui 
todas as mídias do perfil A e ainda permite 
que as aplicações sejam enriquecidas por 
clipes de vídeo. 

A especificação da interatividade represen-
tou o maior desafio dos especialistas do 
Fórum SBTVD e da Comissão ABNT/CEE-85 
desde sua constituição e só foi possível com 
o amadurecimento dos trabalhos de nor-
matização que já duram três anos. O grau 
de inovação das tecnologias, envolvidas 
nessa especificação, é maior do que qual-
quer outra desenvolvida pela comissão e o 
resultado muito recompensador. A comis-
são consolidou um conjunto de ferramentas 
poderosas, robustas e flexíveis e assegurou 
que as inovações brasileiras incorporadas 
à Norma são gratuitas, permitindo a fabri-
cação de televisores e/ou conversores com 
custo mais acessível, uma vez que o preço 
final do software será menor. 

O lançamento da interatividade é quase tão 
complexo quanto o lançamento da TV digi-
tal e requer adaptações em toda a cadeia 
de valor desde a produção de conteúdo, 
sua transmissão, até os próprios recepto-
res. Sem dúvida, ainda, será necessário um 

aprendizado para que essa nova ferramenta 
possa ser explorada em toda sua potencia-
lidade, mas, apesar de recente, essa tecno-
logia já começa a chegar ao telespectador 
através dos televisores que começam a ser 
comercializados e podem ser identificados 
no varejo pela marca DTVi. 

A interatividade é uma funcionalidade da 
TV digital, disponível apenas nas TVs ou re-
ceptores digitais identificados com a mar-
ca DTVi. Isto é, para acessar os aplicativos 
transmitidos pelos radiodifusores é essen-
cial que seja adquirida uma TV ou receptor 
digital que tenha o middleware brasileiro 
embarcado. Atualmente, a LG e a Sony já 
comercializam televisores integrados com 
esse recurso. A interatividade também já 
está disponível em terminais one-seg es-
pecíficos, como é o caso de alguns Smar-
tphones, da Nokia, e o Scarlet II, da LG. 

Mas não confunda! Algumas TVs por as-
sinatura dispõem de recursos de interati-
vidade, porém, utilizando uma tecnologia 
diferente da empregada na TV digital. No 
momento as aplicações interativas da TV 
digital não estão disponíveis aos assinantes 
de serviços de TV por assinatura. 

As emissoras brasileiras já têm uma série 
de iniciativas nesta área, tendo desenvol-
vido aplicativos para diversos programas. 
A disponibilidade da aplicação interativa 
é percebida pelo telespectador através de 
um ícone “i” na tela. Sempre que esse íco-
ne estiver disponível a aplicação pode ser 
inicializada a qualquer momento através do 
controle remoto, o qual é utilizado também 
para navegar e acessar os diversos conteú-
dos da aplicação. 

Ana Eliza é Gerente de Engenharia da TV Globo e 
Coordenadora do Módulo Técnico do Fórum SBTVD . 
e-mail: ana .eliza@tvglobo .com .br
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3D NA CASA DO CONSUMIDOR

Congresso set 2010

O Congresso da SET e a Feira Broadcast & 
Cable não deixaram dúvidas de qual será a 
aposta do mercado de transmissão aberta 

digital de televisão: a tecnologia 3D. A transmissão 
de TV digital, no Brasil, ainda está no período de 
maturação, estamos no período de introdução efe-
tiva dos recursos de interatividade e os engenheiros 
de televisão já planejam como será a introdução da 
tecnologia 3D na casa do consumidor. 

A exibição 3D em cinema tem uma fatia pe-
quena do mercado em relação ao cinema 2D, 
mas, se compararmos a bilheteria, a exibição 
em salas de cinema 3D é mais lucrativa. Ob-
servemos o exemplo do filme “Chicken Little”, 
que produziu na média 64 mil dólares por tela 
em 2D, contra 94 mil dólares por tela em 3D. A 
partir desses números podemos concluir que o 
consumidor americano está disposto a investir 
alguns dólares a mais para conhecer a novidade 
tecnológica e, consequentemente, entendê-la 
como um produto de maior qualidade. 

A indústria cinematográfica contribuiu para o 
crescimento desse mercado com muitos lança-
mentos de filmes em 3D nos anos de 2009 e 
2010, mas além de longas metragem, a indús-
tria aposta na exibição, em salas de cinema 3D, 
de outros eventos como: transmissões esporti-
vas ao vivo, NFL, NBA, Boxe, X Games, e shows 
como das bandas U2 e Jonas Brothers, sucesso 
de bilheteria em 2009.

Com a consolidação do 3D em salas de cine-
ma caminhando a passos largos, o desafio do 
momento é levar essa tecnologia para a casa 
dos telespectadores. Os consumidores brasilei-
ros há pouco tempo adquiriram televisores Full 
HD e por esse motivo relutam em investir em 
novos equipamentos. Há também a percepção 
por parte dos consumidores de que existe pouca 
oferta de filmes e conteúdos em 3D, comparado 
ao alto custo do equipamento. 

Contudo, a Sony aposta em transmissões de TV 
3D e vai lançar até o final do ano, nos Estados 
Unidos, o primeiro canal com conteúdo 100% 
3D. No Brasil já foram feitas experiências de 
transmissões ao vivo em 3D com resultados 
satisfatórios. Dois exemplos relevantes são a 
transmissão do carnaval feita pela Rede Globo 
de Televisão e a Fórmula Indy, etapa de São 
Paulo, realizada pela Rede Bandeirantes de Te-
levisão, ambas as transmissões para os Estados 
Unidos. Segundo Luciano Bottura, da Sony, é 
muito importante fazer testes de convergência, 

Por Moacyr Vezzani Neto

transmissões experimentais e adquirir know-
how, porque “produzir em 3D é fácil, o difícil é 
produzir em 3D com excelência.

Para o consumidor receber em casa o sinal de TV 
digital em 3D e usufruir de DVD’s Blu-Ray com 
essa tecnologia, é preciso que esse consumidor 
entenda a cadeia de valores referente à tecnolo-
gia 3D para uso doméstico, com a aquisição de 
equipamentos como TV 3D, reprodutor de DVD 
Blu-Ray 3D, além de sistema de Som 5.1 e ócu-
los 3D adicionais para atender a toda família.

Na visão da Sony para que o consumidor expe-
rimente com excelência o 3D em casa é preciso 
que o faça com óculos. A Sony entende que o prin-
cipal atributo da tecnologia 3D é a profundidade e 
a perspectiva, e não os pop-up’s pulando da tela, 
mesmo porque isso não corresponde à realidade.

Em produções cinematográficas é possível usar 
câmeras e equipamentos para produção em 3D 
pouco portáteis e de operação complexa, como 
foi o caso da câmera usada para a produção do 
filme Avatar, uma Pace Fusion desenvolvida em 
parceria entre a Sony e a produção do filme. O 
desenvolvimento de câmeras 3D portáteis, que 
resolvam os problemas de pontos de convergên-
cia existentes hoje, pode viabilizar as transmis-
sões e agilizar a produção diária e ao vivo de TV.

A tendência do mercado 3D caseiro é ter uma 
curva de crescimento bastante íngreme nos pró-
ximos meses. Esse crescimento pode acontecer 
a partir do lançamento de câmeras fotográficas 
digitais e câmeras de vídeo Handycam com tec-
nologia 3D. O consumidor entenderá que é ra-
zoável investir em equipamentos 3D a partir do 
momento em que ele consiga assistir a filmes e 
eventos ao vivo na TV, com oferta razoável de tí-
tulos e transmissões, e possa jogar videogames e 
assistir seus filmes caseiros, além de ver fotogra-
fias de sua família com essa tecnologia. 

A tecnologia de players 3D já está na casa de 
muitas famílias brasileiras. O Playstation 3, da 
Sony, pode rodar jogos 2D e 3D, e o consumidor, 
que já possui o game, não precisa adquirir um 
novo equipamento, basta fazer o download de 
dois firmwares no site da Sony e atualizar seu 
equipamento. O principal atributo desse game é 
que, além, de rodar os jogos em 3D ele pode ro-
dar filmes em 3D, ou seja, quem tem um Plays-
tation 3, tem um player de filmes 3D.

De acordo com Gustavo Marra, da globo.com, o 
grande desafio para o 3D na TV aberta é a pro-

dução, o problema a ser resolvido é como adotar 
planos de câmera para HD e 3D. Gustavo afirma 
que, “adequar os enquadramentos para câmeras 
3D é uma necessidade, só assim serão evitados 
os problemas da transmissão 3D da Copa do 
Mundo de 2010. Enquanto a transmissão HD foi 
espetacular, em termos de qualidade de imagem, 
enquadramentos e super slow-motion, a trans-
missão em 3D, com enquadramentos diferencia-
dos em relação à transmissão HD e com câmeras 
mais baixas, deixou a impressão de uma perda 
da história do jogo, táticas e esquemas, que no 
caso específico do futebol são percebidos em en-
quadramentos de plano geral. Tal recurso é pouco 
usado em transmissões 3D por diminuir muito a 
percepção de profundidade e perspectiva.

O consumidor brasileiro, além de investir na com-
pra de equipamentos para ter em casa a tecnologia 
3D, terá que se adaptar a uma nova forma de as-
sistir televisão, conforme comenta Orlando Barrozo 
da revista Home Theater, “os óculos 3D no cinema 
são uma tecnologia usada eventualmente. Nesse 
caso os consumidores ficam com os óculos duas 
ou três horas. Mas, em casa os óculos tornam-
se um empecilho. Quando o consumidor estiver 
assistindo TV 3D com óculos ativos, poderá ficar 
complicado conversar enquanto assistem TV. Isso é 
inevitável. Em casa, não há a mesma concentração 
na tela como na sala de cinema. Os óculos podem 
se tornar algo desconfortável”. Por isso, na opinião 
de Orlando a popularização do 3D na casa dos 
consumidores esbarra na obrigatoriedade do uso 
de óculos. Orlando ainda salienta que, “além dos 
possíveis desconfortos causados pelos óculos, en-
quanto não houver a oferta regular de programas e 
transmissões em 3D, dificilmente os consumidores 
brasileiros investirão em novos equipamentos”. 

Todavia, consumidores que ainda não adquiriam 
equipamentos Full HD devem ser convencidos 
por meio de campanhas de esclarecimento que 
os televisores com tecnologia 3D são melhores, 
porque além de embarcarem a tecnologia 3D 
são a melhor opção tecnológica para assistir TV 
e filmes em Blu-Ray 2D.

A indústria americana estima que em 2010, 2% 
dos lares terão TV 3D. Em 2011, esse índice deve 
subir para 4%. A perspectiva é que até 2017, 27 
milhões de lares americanos, em um universo de 
114 milhões de lares, tenham TV 3D. 

Moacyr é especialista em TV digital e professor da 
Universidade Metodista e Faculdades Anhanguera . 
e-mail: moacyr .vezzani@gmail .com
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SET CRIA PAINEL SOBRE 
SAÚDE E SEGURANÇA
Por Francisco Sérgio Husni Ribeiro

Durante o Congresso Brasileiro de Enge-
nharia de Televisão SET 2010, aconteceu 
o painel denominado Saúde e Segurança 

– Você está preparado? moderado por Alberto 
Paduan e composto pelos temas Radiações Não 
Ionizantes, Radiações Ultra-Violeta e Luminárias 
HMI. Considerando, que o painel técnico não era 
técnico, a participação foi representativa. 

O primeiro palestrante, Carlos de Almeida Car-
valho, profissional da área de segurança da 
empresa Zell Ambiental fez uma apresentação 
conceituando a RNI (Radiação Não Ionizante), 
suas fontes, bandas e aplicações e abordando 
seus efeitos biológicos. Mostrou também como 
se deve proceder para a correta prevenção de 
acidentes e doenças que esse tipo de radiação 
pode provocar.

A segunda palestra foi de Mike Jones, responsá-
vel pelas vendas da ARRI na Costa Oeste, e pela 
solução de problemas com produtos, pelo desen-
volvimento de novos produtos e pelo treinamento 
técnico para todas as Américas. Jones falou sobre 
a utilização das luminárias do tipo HMI, os proble-
mas que elas podem provocar quando utilizadas 
de forma incorreta e de como devem ser utiliza-
das para obter o melhor aproveitamento das suas 
características com segurança. 

O pesquisador, Fábio Tadashi Nazima do CPqD, 
que trabalha no desenvolvimento e serviços nas 
áreas de Radiação Não Ionizante, comunicação 
sem fio e no setor elétrico, mostrou em seu pai-
nel uma apresentação sobre a capacitação do 
CPqD nas medidas e cálculos da RNI e sobre 
as legislações federais que regulamentam os 
limites de exposição a ela. Apresentou ainda 
resultados de algumas medições realizadas em 
sistemas de telecomunicações e radiodifusão.

Em seguida, Antonio Francisco Gentil, do La-
boratório de Equipamentos Elétricos e Ópticos 
do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do 
Estado de São Paulo), falou sobre os aspectos 
ópticos, resposta actínica, grandezas vinculadas 
à avaliação ocupacional e as atividades do IPT 
nessa área. Apresentou os limites ocupacionais 
de exposição à radiação UV (Ultra Violeta) e a 
aplicabilidade da legislação. Mostrou também 
como se identificam as potenciais fontes emis-
soras desse tipo de radiação e as ações para 
mitigação de riscos relativos à ela.

Na sequência, a apresentação coube a uma 
equipe de três funcionários da TV Globo do Rio 
de Janeiro, composta por Carlos Freire Ferreira 
Lobo, Gerente de Operações de Engenharia de 
Jornalismo e Esportes, Niaracir Hans Pestana de 

Campos, Engenheira de Segurança do Trabalho, 
e Sender Rocha dos Santos, que atua na área 
de suporte e manutenção eletromecânica e in-
tegra o grupo de desenvolvimento de projetos 
especiais para eventos da emissora. O grupo 
dissertou sobre as luminárias HMI, que emitem 
radiações ultravioletas e podem causar danos 
à pele e à córnea, como medir essa radiação 
e como avaliar o tempo de exposição seguro à 
elas. Falaram ainda sobre o tempo de exposição 
máximo associado a uma luminária HMI, sobre 
a distância segura para se trabalhar com esses 
refletores e recomendações práticas para utili-
zação dessas luminárias em gravações. Para 
finalizar, falaram sobre as normas vigentes na 
Europa para exposições à radiação UV, sobre 
seus riscos, limites de tolerância e recomenda-
ções nacionais e internacionais.

O painel foi encerrado com uma pequena eta-
pa de questionamentos e a plena certeza de 
que as palestras apresentaram informações 
muito importantes relativas ao tema que propi-
ciarão grandes benefícios aos profissionais da 
área de televisão.

Francisco Sérgio é Engenheiro de Projetos da TV Cul-
tura de São Paulo e membro do Comitê Editorial da 
Revista da SET . e-mail: projetos@tvcultura .com .br
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MATURIDADE DA INTERATIVIDADE
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O canal de interatividade é um meio de dis-
tribuição e de informação que possibilita 
ao radiodifusor inserir à sua programação 

linear uma série de conteúdos adicionais com o 
intuito de enriquecer a experiência do telespec-
tador. O conceito por trás do sistema estabelece 
um meio de comunicação bidirecional onde o 
downlink da aplicação interativa e as informa-
ções de interesse geral são transmitidos pelo 
canal broadcast e as requisições do usuário final 
trafegam pela infraestrutura de telecom, inde-
pendente da rede.

Para garantir a recepção das aplicações, os ra-
diodifusores precisam transmitir os dados em 
ciclos periódicos dentro da taxa de bits alocada 
para o serviço. Esse processo de comunicação 
é controlado pelo DSM-CC (Digital Storage Me-
dia Command and Control), padronizado pelo 
MPEG-2 Parte 6 que especifica um modelo 
cliente/servidor sobre uma determinada rede. A 
massa de dados transmitida é dividida em pa-
cotes e, através de mensagens de controle, o 
receptor sabe quais pacotes ele recebeu e quais 
ele precisa receber para compor ou atualizar 
uma aplicação em execução.

O grande diferencial da interatividade brasileira 
está no middleware. O padrão brasileiro optou 
pelo desenvolvimento de uma nova solução para 
a interface operacional entre a infraestrutura de 
execução (hardware) e a aplicação de controle 
(software). Devido à função de inclusão social 
que a televisão desempenha no Brasil era impor-
tante que o middleware fosse de fácil aprendiza-
do e totalmente livre de royalties. O middleware 
brasileiro está dividido em dois subsistemas 
principais interligados, com o intuito de possi-
bilitar bastante flexibilidade para o programador. 
A parte declarativa, baseada em linguagem NCL 
consiste de um ambiente de programação pura-
mente declarativo que promove a facilidade na 
criação de aplicações, enquanto o subsistema 
imperativo utiliza linguagem Java para permitir 
ao programador avançado o poder de uma lin-
guagem procedural amplamente utilizada.

Produto e suas evoluções
Durante o Congresso SET 2010 pudemos ver 
o Ginga não mais como uma tecnologia experi-
mental e sim uma nova modalidade de negócio 
na qual os radiodifusores apostam como meio 

de atrair o novo consumidor de conteúdo. Vimos 
o nascimento de uma nova marca para a identi-
ficação dos produtos com interatividade, o DTVi. 
No estande do Fórum havia diversos represen-
tantes da indústria de eletrônica de consumo 
exibindo seus produtos interativos com desta-
que aos televisores da Samsung, que apostou 
no desenvolvimento do seu próprio middleware. 
a LG, com suas TVs e celulares interativos já dis-
poníveis no mercado, além da Nokia, com seu 
primeiro celular com TV digital e interatividade. 
Ainda voltado para o mercado consumidor, vi-
mos também os receptores Visiontech e Proview 
com interatividade.

Voltado para o mercado de produção e distri-
buição da interatividade podemos destacar os 
produtos WiMobilis WM-Play, playout de intera-
tividade, e as soluções EiTV Playout Professional 
e EiTV Developer, um kit de desenvolvimento e 
autoria de software Ginga para auxiliar o progra-
mador na na codificação dos componentes.

No painel sobre aplicações interativas, modera-
do pelo Carlos Fini da Rede Globo, representan-
tes da Rede Record, SBT e Rede Globo mos-
traram ao público as iniciativas das emissoras 
em relação a produção de conteúdo interativo 
como integração com redes sociais, distribuição 
de feeds de notícia, além do conteúdo correla-
to a grade de programação linear. O Concurso 
de Inovação promoveu uma disputa sadia entre 
grupos desenvolvedores de aplicações e concei-
tos interativos em três categorias: melhor con-
ceito, melhor produto e melhor inovação, com 
destaque para o Projeto TV Digital Social onde 
o grupo da Dataprev apresentou uma aplicação 
com serviços informativos da Previdência Social 
ressaltando o apelo social da TV no Brasil, o gru-
po foi ganhador da categoria melhor produto.

Suíte de Testes
A grande preocupação com relação ao sucesso 
da interatividade recai sobre a confiabilidade e 
capacidade de renderização das aplicações nos 
receptores. No cenário atual temos uma série 
de exemplos de não compatibilidade ou diferen-
tes experiências na execução de uma mesma 
aplicação em diferentes implementações de 
middleware no mercado horizontal, isso causa 
uma sensação de insegurança por parte, prin-
cipalmente dos radiodifusores desacelerando o 

processo de produção e inovação no conteúdo 
interativo.

A Suíte de Testes consiste num conjunto de ca-
sos de teste, idealmente considerando todos os 
itens descritos como funcionalidades na norma 
do middleware, em conjunto com uma massa 
de testes, aplicativos codificados explorando 
cada uma das funcionalidades descrita na Nor-
ma. No caso da TV digital a massa pode ser um 
grupo de BTS (Broadcast Transport Stream) vá-
lido não só preocupado em realizar os testes re-
ferentes ao middleware propriamente dito, como 
também, contemplando todas as informações 
(PSI/SI) e fluxo de dados necessários para uma 
transmissão correta de TV digital.

Uma ferramenta como a Suíte de Testes be-
neficiaria todos os participantes da cadeia de 
valor em torno do middleware. Os fabricantes 
de receptores garantem a conformidade com 
as normas de TV digital reduzindo a necessi-
dade de atualizações no produto pós venda, 
o processo de homologação das aplicações 
é reduzido, uma vez que, todos os receptores 
do mercado atendam às exigências normati-
vas, o radiodifusor garante a experiência de 
seu consumidor final. Todos esses aspectos 
melhoram a percepção de confiabilidade no 
Sistema Brasileiro de TV Digital.

A maior dificuldade de criaçao da Suíte de Testes 
para o middleware está no enorme investimento 
financeiro e na alocação dos recursos humanos 
necessários para a atividade sem que o modelo 
de negócio adotado sobre propriedade intelec-
tual do conteúdo produzido esteja bem definido.

Conclusão
Esse ano, durante as apresentações do Con-
gresso SET 2010, assim como na feira Broad-
cast & Cable, notamos uma força muito grande 
do middleware brasileiro que deixou de ser uma 
aposta do mundo acadêmico para se tornar uma 
realidade como agregador de conteúdos ricos 
para o radiodifusor e como oportunidades de 
negócio para o mercado consumidor ISDB-T

B
.

Claudio é graduando em Engenharia Eletrônica 
pela UFRJ e assistente técnico em projetos de Te-
lecom na Rede Globo . e-mail: claudio .medeiros@
tvglobo .com .br
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INTERIORIzAÇÃO APÓS A DEFINIÇÃO 
DO PADRÃO ESCOLHIDO .
Por Edson Geraldo

A
pós a definição do padrão, 

criou-se também um crono-

grama com prioridades para a 

referida implantação do sistema no 

Brasil o qual prevê que até o f inal de 

2013 todas as grandes redes estejam 

transmitindo o sinal aberto ISDB-T
B
 

em, praticamente, todo o Brasil, já que 

o início da desativação do sinal ana-

lógico esta programado para ocorrer 

em 2016. Logicamente, as capitais e 

as principais cidades de cada estado 

já receberam ou estão em vias de re-

ceber os sinais digitais, pois, segundo 

informações das grandes redes, mais 

de 50% dos domicíl ios com TV estarão 

cobertos até dezembro de 2010. 

Quando o sistema foi escolhido o cro-

nograma era o seguinte:

2007 – São Paulo  ; 2008 – Rio de 

Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, 

Salvador, Curit iba, Goiânia, Cuiabá e 

Campinas  ;2009 – Brasíl ia, Vitória, 

Teresina, Aracajú, Campo Grande, 

Florianópolis, Recife, Fortaleza, João 

Pessoa, Manaus, Belém, Santos, Uber-

lândia, Sorocaba, Ribeirão Preto, Join-

vi l le e São José do Rio Preto; 2010 

– São Luis, Natal, Varginha, Ituiutaba, 



26

Congresso set 2010

São José dos Campos, Taubaté, Mogi 
das Cruzes, São Carlos, Presidente 
Prudente e Londrina. 

Este era o cronograma inicial e pode 
ter passado por algumas modif ica-
ções, porém, o principal foi seguido 
e, além, destas localidades já existem 
outras, que não estão constando nes-
ta l istagem, recebendo o sinal digital. 
Devemos considerar que nem todas as 
grandes redes ou emissoras estão em 
todas estas cidades. 

Quando se fa la  que uma c idade rece-
beu o s ina l  d ig i ta l , entenda-se que os 
munic íp ios no entorno também estão 
sendo cober tos e a extensão dessa 
cober tura depende da potênc ia usa-
da pe lo t ransmissor, do d iagrama de 
i r rad iação da antena t ransmissora, 
das rest r ições técn icas apresenta-
das, como por  exemplo, um co-canal 
nas imediações, que  deverá ser  t ro-
cado, ou a antena ter  rest r ição na 
d i reção onde ex is te  o re fer ido canal , 
caso este ja  dentro do contorno pro-
teg ido. 
 
Tomemos São Paulo como exemplo. 
A maior parte dos transmissores está 
localizada no espigão da Avenida Pau-
l ista e, às vezes, diversas antenas de 
diferentes emissoras estão na mesma 
torre, que teve que receber adaptações 
de reforço na estrutura e adequações 
nas instalações de novos sistemas ir-
radiantes, pois não foram instalados 
apenas sistemas digitais, mas também 
sistemas analógicos. Isto acontece, 
porque  segundo a legislação vigente, 
só pode ser transmitido um sinal di-
gital caso a mesma emissora também 
transmita um sinal analógico. Algumas 
emissoras em São Paulo não tinham 
nenhum tipo de transmissão em sinal 
aberto. 

Todas essas emissoras cobrem não só 
a cidade de São Paulo como a cha-
mada Grande São Paulo, que é com-

posta por mais de 25 municípios que 
recebem a maioria dos sinais digitais 
transmitidos por São Paulo. 

Já foi citado que o alcance da cober-
tura depende da potência usada nos 
transmissores, dos obstáculos natu-
rais e art if iciais. Para suprir estes de 
problema algumas emissoras já estão 
testando e implantando os “gap fi l ler” 
reforçadores de sinais, porém em al-
guns locais este recurso traz o incon-
veniente de algumas regiões recebe-
rem os dois sinais ao mesmo tempo, 
provocando o cancelamento de ambos 
e fazendo com que o receptor não abra 
com nenhum dos dois sinais. 
 
Também existem locais onde o sinal 
chega no l imiar e dependendo de al-
guns fatores o sinal chega ou não. 
Neste ponto os televisores por diver-
sas vezes tem o que se chama, vulgar-
mente, de “sinal fr isado” ou imagem 
estática - some o som ou ainda se tem 
o som entrecortado. Normalmente, um 
ajuste ou redirecionamento na antena 
de recepção pode resolver este pro-
blema ou ainda uma troca de ponto 
desta mesma antena escondendo-a de 
um dos sinais incidentes. 
 
Quanto à implantação e interioriza-
ção do sistema digital temos alguns 
exemplos práticos que foram expostos 
em palestras no últ imo Congresso da 
SET. O engenheiro Emerson Weirich, 
da EBC, apresentou o estágio atual da 
rede que conta hoje com 4 geradoras, 
17 retransmissoras de TV e 22 emis-
soras da RNPC (estaduais e universitá-
rias) e mostrou algumas experiências 
na implantação do sinal digital em 
todo o Brasil. 

No Projeto Plataforma Nacional de 
Rede Digital prevê a implantação em 
todas as capitais e no o Distrito Fede-
ral atingindo em torno de 253 cidades 
e cobrindo mais de 100 milhões de 
habitantes. Deste projeto já estão im-

plantadas a TV Brasil Brasíl ia - Canal 
15 UHF(SFN), Rio de Janeiro - Canal 
41, São Paulo - Canal 63 - e em anda-
mento no Maranhão - Canal 34, Belo 
Horizonte - Canal 65 e Porto Alegre - 
Canal 65.
 
Os maiores desafios encontrados são 
a falta de espaço em algumas locali-
dades para a instalação de novos abri-
gos, infraestruturas muito precárias 
necessitando de quase total adequa-
ção e ainda uma grande dif iculdade 
para locação de espaços. Em muitos 
casos a solução é usar containers 
(shelters ) . 

O engenheiro Ai l ton Carlos de Barros, 
da RPC / TV Paranaense, explanou so-
bre o projeto e implantação do siste-
ma digital, falou sobre os processos 
usados em Londrina já em operação 
normal e os que estão sendo adotados 
em Maringá, funcionando em caráter 
experimental. Na central técnica fo-
ram instalados novos equipamentos 
para se adequarem ao novo sistema. 
Depois de reaval iadas e reestrutura-
das, as torres receberam novas ante-
nas. Foram feitos reforços estruturais 
nas ferragens vert icais e reforços nas 
bases das fundações. Tudo isso se 
torna muito dif íc i l  porque se está atu-
ando em uma estrutura at iva que não 
pode ser desativada e nem interrom-
pida. Também o projeto elétr ico foi re-
aval iado, assim como a instalação de 
“no-break”. 

Foram instaladas antenas reservas, as 
quais foram usadas para validação da 
sombra de cobertura, pois a cobertura 
digital deve ser igual ou maior que a 
analógica. Após a instalação das ante-
nas definit ivas, foram refeitos os testes 
de cobertura para a comparação e ver 
se confirmavam com o diagrama pro-
jetado. Foram feitas matérias jornalís-
t icas e colocadas no ar para divulgar a 
TV digital  estão sendo feitas palestras 
e cursos para antenistas além de um 
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site de atendimento ao telespectador 
para sanar qualquer dúvida. 

Pau lo  Feres , da  Rede In tegração , 
abr iu  sua  pa les t ra  apresen tando a 
re fe r ida  rede , que  é  um grupo  mu l -
t im íd ia  de  TV, rád io  in te rne t , TV  a 
cabo , j o rna l  impresso , p roduto ra 
de  con teúdos  e  míd ia  ex te rna . E la 
tem uma cober tu ra  de  aprox ima-
damente  233 c idades  e  é  a f i l i a -
da  da  Rede G lobo  para  o  sudoes te 
de  Minas . Sua  p rogramação a t inge 
aprox imadamente  c inco  mi lhões 
de  pessoas  e  a tua lmente  em to rno 
de  um mi lhão  de  pessoas  já  rece-
bem os  s ina is  d ig i ta i s  em HD, que 
são  t ransmi t idos  pe las  emissoras 
de  Uber lând ia , Uberaba  e  I tu iu taba .  
Segundo Pau lo , 29% de  sua  á rea 
de  cober tu ra  já  são  cober tos  pe lo 
ISDB-T

B.
 Para  que  i sso  fosse  poss í -

ve l  fo i  adequada à  sa la  de  quadros 
de  fo rça , no-breaks  de  g rande  por-
te , subs t i tu ídos  os  Grupos  Gerado-
res  pe lo  quádrup lo  da  po tênc ia  a té 
en tão  ex is ten te  e  rea l i zada  a  a tu-
a l i zação  da  subes tação  às  normas 
v igen tes . 
 
Com as reformas (bl indagem lateral ) 
de antenas paraból icas para recepção 
de sinais de satél i te, modernização 
do controle mestre, adequação do 
chamado complexo digi ta l , a Rede In-
tegração esta já apta a oferecer os 
recursos da interat iv idade. Seus pró-
ximos desaf ios são a implantação de 
Araguari , a inda para este ano, e Juiz 
de Fora, Araxá e Div inópol is para o 
próximo ano. 
 
O  engenhe i r o  José  F ranc i sco  No-
gue i r as , d i r e t o r  t écn i co  da  EPTV, f e z 
uma  demons t r ação  da  r ede  EPTV: A 
Rede  t em qua t r o  ge rado ras , sendo 
que  t r ês  cob rem o  i n t e r i o r  pau l i s -
t a  e  uma  cob re  o  Su l  de  M inas . A 
ma io r  de l as  é  a  EPTV  Camp inas  que 
t em uma  ge rado ra  e  duas  r e t r ans-
m isso ras  cob r i ndo  49  mun i c í p i os  e 

ap rox imadamen te  4 .200 .000  hab i -
t an tes . 
 
Em 2008 foi implantada uma estação 
de sinal digital que cobria 11 muni-
cípios e um total 1.971.000 habitan-
tes perfazendo naquele ano 47,5% 
da área total de cobertura da rede. 
Até 2010 para transmitir em digital 
o evento da Copa do Mundo FIFA, fo-
ram implantadas mais cinco estações 
perfazendo um total de seis estações, 
e cobrir então mais 11 municípios to-
tal izando 22 municípios  e 3.191.000 
habitantes, atingindo 76,9% da área 
de cobertura. 

A projeção é até f inal de 2011, im-
plantar mais seis estações digitais que 
somará então 12 estações e cobrirá 
33 municípios atingindo 3.727.000de 
habitantes, chegando a 89,9% da área 
coberta hoje pelo sinal analógico. A 
EPTV Ribeirão tem uma geradora ins-
talada em Ribeirão Preto e 14 retrans-
missoras, que cobrem 66 municípios e 
2.353.000 habitantes. 

Em 2009 foi implantado um transmis-
sor de sinal digital em Ribeirão Preto. A 
estação cobria seis municípios da cha-
mada Grande Ribeirão com aproxima-
damente 714.000 habitantes (30,3%). 
Em 2010 para o evento da Copa foram 
implantadas mais 4 estações atingindo 
então mais 12 municípios perfazendo 
18 municípios e 1.403.000 habitantes 
(59,7%). O projeto para o final de 2011 
é a implantação de mais 10 estações 
totalizando então 15 retransmissoras e 
1.815.000 habitantes podendo receber 
o sinal digital, ou seja, 77,1% de toda 
a área com a atual cobertura analógica. 
 
A EPTV Centra l  tem sua geradora 
insta lada em São Car los, 13 ret rans-
missoras cobr indo 42 munic íp ios 
com uma população de 1.756.000 
habi tantes;  Em 2010 a EPTV Centra l 
conta com duas estações t ransmi-
t indo o s ina l  d ig i ta l ,com 4 munic í-

p ios to ta l i zando 488.100 habi tantes 

e cober tura de 27,8% da cober tu-

ra ana lóg ica atua l . Até o f ina l  de 

2012 pro je ta-se o to ta l  de 13 esta-

ções cobr indo então 22 munic íp ios, 

1.503.000 habi tantes e 85,6% da 

área atua lmente analóg ica cober ta. A 

EPTV Sul  de Minas sediada em Var-

g inha tem uma abrangência de 141 

munic íp ios, 2.591.000 habi tantes 

tem atua lmente 1 geradora e 14 re-

t ransmissoras analóg icas. 

Em 2010 são  duas  es tações  d ig i ta i s 

imp lan tadas  cobr indo  t rês  mun ic í -

p ios  com cerca  de  301.000 hab i tan-

tes  e  11,6% da  á rea  a  se r  cober ta . 

po is  Segundo o  engenhe i ro  Nogue i -

ras , o  re levo  montanhoso  dessas  lo-

ca l idades  to rna  d i f í c i l  a  sua  cober-

tu ra . A té  o  f ina l  de  2012 o  p ro je to 

é  para  20 es tações  imp lan tadas , 23 

mun ic íp ios  com 1.199.000 hab i tan-

tes  e  43,6% de  á rea  cober ta . F ina-

l i zando  as  p ro jeções , da  EPTV DTV 

pre tende  a t ing i r  8 .244.000 hab i -

tan tes , que  es tão  em to rno  de  76% 

de toda  a  á rea  ho je  cober ta  pe los 

s ina is  ana lóg icos . 

Mostramos apenas a lgumas das re-

des que estão se expandindo pe lo 

Bras i l  e  estes dados foram compi-

lados das pa lest ras fe i tas no Con-

gresso da SET. Sabemos que outras 

emissoras estão se expandindo em 

todo o Bras i l  e  encontrando mui tas 

d i f icu ldades às vezes por  loca is  de 

d i f íc i l  cober tura, às vezes dev ido 

à canal i zação atua l  e  isso faz  com 

que pro je t is tas se t ransformem em 

homens ou mulheres de sete inst ru-

mentos, descobr indo potênc ias, an-

tenas e d iagramas que se adéquem 

a cober tura necessár ia  sem afetar  as 

cober turas analóg icas atua is . 

Edson é supervisor técnico da TV Cultura-SP . 
e-mail: edsongb@yahoo .com .br
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RÁDIO DIGITAL E OS NOVOS 
MODELOS DE NEGÓCIOS
 Por Ronald Siqueira Barbosa

Este ano, o Congresso da SET teve diver-
sos temas interessantes e nos painéis 
do Rádio dividimos em duas partes as 

apresentações. Na primeira sessão, tratamos 
da discussão sobre Rádio Digital e na segun-
da sobre Novos Modelos de Negócios.

Pela manhã,  no painel moderado pelo enge-
nheiro Marco Tulio Nascimento – SGR, houve 
a apresentação dos resultados dos testes 
realizados pelo Sistema Globo de Rádio, o 
qual identificou em rotas similares os testes 
realizados com a transmissão HD Radio ame-
ricana e a transmissão DRM. 

Os resultados estão disponibilizados no site 
da SET. É importante ressaltar que a preocu-
pação era em realizar teste para Onda Média 
a fim de verificar se havia mudança significa-
tiva na recepção em conseqüência da trans-
missão híbrida analógico-digital.

Outro ponto importante é se a emissora testa-
da tinha preocupação em de avaliar o desem-
penho em uma trajetória onde a medida mó-
vel fosse a informação mais relevante, tanto 
para o HD Radio quanto para o DRM.

Buscou-se indicar nos pontos em que não ha-
via recepção HD Radio, o que acontecia com 
a recepção DRM. Esses dados foram compa-
rados e ficaram muito próximos.

Tivemos ainda duas apresentações, além 
dos testes do Rádio Digital, em que foram 
apresentados o cenário nacional e interna-
cional sobre o Rádio Digital. Foi convidado o 
representante da empresa norte-americana 
Ibiquity que trouxe as últimas informações 
mercadológicas, de tecnologia e de inovação.

No aspecto mercadológico, a apresentação 
ressaltou o número de receptores vendidos, 
que já está na casa dos 3 milhões nos Esta-
dos Unidos. Por outro lado, na questão tec-
nológica, foram apresentados os resultados 
teóricos e práticos que melhoram a recepção 
do AM analógico, em grandes centros urba-
nos, em função da transmissão híbrida digital.

No aspecto inovação, foram citados pelo re-
presentante da Ibiquity, os testes realizados 
pela primeira emissora americana a transmitir 
digitalmente quatro programas em FM, simul-
taneamente a um programa com transmissão 
analógica.

Isso demonstra a evolução do padrão e ao 
mesmo tempo sua capacidade implicando no 
desenvolvimento de novos modelos de negó-
cios que surgirão em decorrência da dissemi-
nação do padrão.

Outro ponto apresentado foi um resumo do 
trabalho desenvolvido por dois engenheiros 
da Agência Nacional de Telecomunicações – 
Anatel sobre “A Extensão da faixa de FM e a 
Migração da Faixa de Onda Média”.

O artigo se baseia no encerramento das trans-
missões analógicas de televisão terrestre em 
2016, obedecendo ao Decreto que criou o 
Sistema Brasileiro de Televisão Digital,  fazen-
do com que, no futuro, parte do espectro de 
radiofrequências destinado às transmissões 
por televisão venha ficar desocupada.

Basicamente são os canais de 2 a 6 que com-
preendem a subfaixa de 54 MHz a 88 MHz, 
os canais a ficarem desocupados. Assim, 
segundo o trabalho da Anatel, a faixa de FM 
poderia ser estendida de 76 MHz a 88 MHz 
para acomodar os canais de OM.

Esse é um tema que gera controvérsias, mas 
que em termos de engenharia poderá agre-
gar uma possível solução técnica que con-
temple os canais de Onda Média, na faixa 
de FM. O exemplo apresentado foi um re-
manejamento de canais, no Estado de Santa 
Catarina, mostrando a real possibilidade de 
viabilizar tal proposta.

No segundo painel,  a discussão comple-
mentar à do Rádio Digital foi sobre Novos 
Modelos de Negócios afinal os profissionais 
que atuam nas empresas de rádio, enge-
nheiros, técnicos, particularmente, precisam 
iniciar uma discussão sobre os Novos Mo-

delos de Negócios, que muitas vezes são 
discussões gerenciais.

Como não havia a possibilidade de uma dis-
cussão mais ampla sobre por onde começar 
os novos modelos de negócios, optamos pelo 
uso do IP para incrementar as aplicações dis-
poníveis às emissoras.

A idéia era começar pelo emprego do uso do 
áudio sobre IP buscando em seus aspectos 
mais abrangentes uma comunicação entre 
equipamentos através do uso do IP, um ge-
renciamento da estação remota por IP, um 
controle de estúdio baseado em IP e até 
entrega e distribuição de áudio por IP para 
grupos das afiliadas da emissora, via satélite.

Essas apresentações estão disponíveis  no 
site da SET e contém todos os detalhes de 
cada situação.

As aplicações podem ser de diferentes formas, 
incluindo a segmentação da programação para 
grupos de empresas afiliadas a determinada 
emissora, tendo a possibilidade para a habili-
tação de usuários remotos, rádio na internet ou 
sonorização da própria emissora.

Com as apresentações de Marcos Mandara-
no da empresa BT, José Carlos de Moraes da 
OPIC Telecom, Augusto Oliveira da STAGETEC 
e ASPA S.l. que apresentou a utilização de con-
soles digitais de mixagem e de roteadores digi-
tais em pequenos, médios e grandes estúdios 
de rádio, Jonathan Corkey da empresa World-
cast Systems que apresentou o uso de áudio 
sobre IP utilizando usando a Internet Pública.

Com isso cobrimos quase todas as aplicações 
de áudio IP para atendimento das emissoras 
de rádio que buscam soluções através de IP 
para dar suporte à sua programação, distri-
buição e controle.

Ronald é diretor de Rádio da SET e diretor de tecno-
logia da Associação Brasileira de Emissoras de Rá-
dio e Televisão (Abert) . e-mail: ronald@set .com .br
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UTILIzAÇÃO DE FIBRA ÓPTICA 
NAS INSTALAÇõES DE TV
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Autor: Steve Russell, da Lynx Technik Inc
Tradução e Adaptação: Enio Sergio Jacomino

Uma cartilha sobre Fibra 
Ótica – Parte 2
Instalação e cuidados com cabos de fibra
O cabo de fibra é delicado, o núcleo é feito de 
vidro, é frágil e precisa de cuidados a serem to-
mados ao manusear o cabo. Especial atenção 
deve-se ter com o raio de curvatura. A maioria 
das fibras tem raio mínimo de curvatura de cer-
ca de 4 centímetros. Tenha muito cuidado com 
amarração de conjuntos de cabos de fibra (na 
verdade, evitar, se possível). Estes são problemas, 
os quais  normalmente seu instalador está ciente, 
mas é prudente verificar se realmente ele está 
familiarizado com as precauções e os requisitos 
para a instalação de fibra ótica. Em alguns casos, 
quando o prédio foi construído, os projetistas já 
previram a instalação de múltiplos feixes de fibras 
entre os locais-chave da construção para permitir 
uma futura expansão. Neste caso, você só precisa 

se preocupar com as ligações do feixe de fibras 
para o equipamento.

Como a fibra usa a luz não há resistência elétri-
ca ou corrosão em contatos para se preocupar. A 
luz não é suscetível a interferências magnéticas 
e assim os cabos não precisam de blindagem 
elétrica. No entanto, o cabo de fibra é muito fino 
e flexível, e os conectores pequenos e feitos de 
plástico. Todos os conectores de fibra têm uma 
tampa protetora contra poeira, uma vez que, pe-
quenas quantidades de poeira e sujeira irão inter-
ferir com a transmissão de luz e causar perdas. 
Quando um fabricante fornecer um equipamento, 
as conexões de fibra óptica vão estar tampadas 
para evitar poeira e  contaminação de sujeira. Da 
mesma forma, um cabo de fibra terá um cap (um 
tampão) montado no conector pelo mesmo mo-
tivo. Sempre cubra as conexões quando não es-
tão em uso. Quando for necessária limpeza, não 

soprar na extremidade do cabo ou limpá-lo com 
o dedo, tampouco introduzir qualquer objeto pon-
tudo no conector. Há kits de limpeza disponíveis, 
baratos, e que incluem cotonetes especiais para 
limpar os terminais de conexão. 

A fibra é perigosa?
Como usam lasers como fonte de luz, os trans-
missores ópticos são "Classe 1 Laser Devices" 
(Dispositivos Laser Classe 1), o que tecnicamente 
significa que é perigoso usar instrumentos óticos 
para inspeção com o laser ligado. Use o bom sen-
so e não olhe diretamente para a extremidade de 
um cabo de fibra ativa para ver se ele está fun-
cionando. De qualquer maneira, como os compri-
mentos de onda do laser não estão no espectro 
visível, não há nada para ver.
No entanto, o uso de uma fonte de luz visível, “não 
laser", é muito útil para encontrar falhas básicas. 
Coloque a luz acesa em uma extremidade e você 
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Nota: Perda ou ganho de sinal dentro de um sistema é expresso em dB (decibéis). O dB não é uma medida da inten-
sidade do sinal, mas uma medida de perda ou ganho de potência. É importante não confundir dB com dBm (decibel 
miliwatt), pois esta é uma medida de potência do sinal em relação a 1 mW. Assim, uma potência de 0 dBm é 1 mW, 3 
dBm é de 2 mW, 6 dBm é de 4 mW, e assim por diante.

vai ver surgir luz do outro lado. Isso é útil para 
identificar rapidamente os núcleos de fibra em 
um pacote multicabo e testar fibras quebradas.

Calculando a máxima 
distância de uma fibra
Se estiver usando cabo monomodo e transmis-
sores de fibra de 10 km, então é seguro supor 
que não haverá situações que excedam o alcance 
máximo da  fibra dentro de uma instalação. Se 
você tem um link mais longo e gostaria de calcu-
lar a distância máxima, então você terá de reunir 
algumas informações básicas para fazer um cál-
culo simples:
•	 Perda	de	sinal	do	cabo	para	o	tipo	de	fibra	

utilizada;
•	 A	potência	do	transmissor	óptico	e	a	sensibi-

lidade do receptor óptico;
•	 Perda	de	sinal	dos	conectores	e	emendas	

no cabo.

Para o nosso exemplo, vamos supor que determi-
namos o seguinte:
•	 Cabo	monomodo	9/125	@	1310	nm	:	perda	

por km = 0.4 dB;
•	 2	conectores	LC/UPC:	perda	=	0.5	dB	cada;
•	 2	emendas	de	cabo:	perda	=	0.1	dB	cada;
•	 Potência	do	transmissor	óptico	=	-5	dBm;
•	 Sensibilidade	do	receptor	óptico	=	-19	dBm;

A primeira coisa que precisamos fazer é calcu-
lar a "Perda Ótica", que é obtida subtraindo-se a 
sensibilidade mínima do receptor da potência do 
transmissor:
Perda ótica= (-5 dBm) - (-19 dBm) = 14 dB;

Agora vamos somar as perdas dos conectores e 
emendas e adicionar uma margem de erro (nor-
malmente 3 dB):

Perdas conectores = 2 x  0,5 dB = 1,0 dB;
Perdas emendas = 4 X  0.1 dB = 0.4 dB;
Margem de erro = 3.0 dB;
Perdas totais do enlace = 4.4 dB.

Em seguida, subtraímos as perdas totais do enla-
ce da perda óptica:

14 dB - 4.4 dB = 9.6 dB.

Usando a informação de perda de dados do cabo/
km para o cabo que está sendo usado (= 0.4 dB/
km, neste exemplo) calculamos agora a distância 
máxima, dividindo o restante da nossa perda ópti-
ca pela perda do cabo por km:
9.6 dB / 0.4 dB (por km) = 24 km.

Distâncias mínimas em fibra
A distância mínima de fibra é algo que nós nunca 
experimentamos com conexões de cobre, mas se 
um enlace de fibra é particularmente curto, então 
há uma possibilidade de que o receptor ótico fi-
que sobrecarregado. Todos os receptores óticos 
têm uma gama operacional de valores de entra-

da. O valor de -19 dBm que usamos em nosso 
exemplo anterior é o valor mínimo de entrada do 
receptor ótico.O receptor também tem um nível 
máximo de entrada, que se for excedido irá resul-
tar em sobrecarga.

Em geral, a potência de saída de um transmissor 
de fibra é bem mais alta em comparação com o 
nível máximo de entrada dos receptores ópticos, 
porque há o pressuposto de que haverá alguma 
atenuação (ou perdas) no enlace de fibra que in-
terliga os dois. Com ligações muito curtas, a ate-
nuação do cabo torna-se insignificante e o sinal 
que atinge o receptor ótico pode exceder o nível 
máximo de entrada, resultando em sobrecar-
ga. Embora essa sobrecarga não cause nenhum 
dano físico ao receptor ótico, irá tornar o link ino-
perante quando sobrecarregado.

Felizmente, isso é resolvido facilmente com o uso de 
um atenuador ótico que reduz a potência para um 
nível dentro do intervalo operacional do receptor. Para 
determinar o tamanho do atenuador é necessário 
simplesmente comparar a potência de saída dos 
transmissores com o nível máximo de entrada dos 
receptores. Abaixo estão alguns exemplos:

Potência do transmissor = -5 dBm; gama opera-
cional do receptor = -3 dBm a -19 dBm;

Para este exemplo não é necessário atenuador, 
pois a potência do transmissor já está abaixo do 
nível máximo de entrada, e o receptor nunca fica-
rá sobrecarregado. *

Potência do transmissor = -1 dBm, gama opera-
cional do receptor= -3 dBm a -19 dBm;

Aqui você pode ver que a potência do transmissor 
é maior em 2 dB que o nível máximo de entrada 
do receptor; então será necessário um atenuador 
entre 2 e 17 dB (3 dB seria ótimo).

Cálculo do Multimodo
Podemos realizar o mesmo exercício para o cabo 
multimodo, a única diferença é o tipo de cabo que 
vamos assumir: multimodo graded index 50/125 
@	1310	nm;	perda	de	enlace	por	km	=	1.5	dB.

O cálculo da perda (atenuação) permanece o 
mesmo, mas o remanescente é agora aplicado 
ao cabo multimodo:

9.6 dB/1.5 db (por km) = 6,4 km

Mas, espere  . . .
Isso parece ótimo no papel, mas antes de cor-
rer para comprar centenas de metros de cabo 
multimodo para distribuir em nossas instalações 

devemos saber que este quadro é muito enga-
nador. Estamos usando sinais 3 Gbit (uma lar-
gura de banda relativamente alta para as fibras 
multimodo) e erros de dispersão intermodal terão 
um impacto significativo sobre o desempenho e, 
portanto, na distância possível calculada.

Esta é uma questão complexa, não há correlação 
explícita entre a banda do sinal de vídeo, a disper-
são e a perda do enlace. O radiodifusor herdou 
a tecnologia de cabos de fibra da Telco e da in-
dústria de informática e estamos  tentando atingir 
larguras de banda de até 3 Gbit com esta tec-
nologia. A percepção (e às vezes pressuposição) 
é que um cabo de fibra pode transportar largura 
de banda ilimitada, o que em essência é verdade 
para um enlace em fibra monomodo (teorica-
mente é infinito), mas 100 Gbit é considerado o 
"limite" prático para fibra monomodo. O mesmo 
está longe de ser verdadeiro para o cabo multi-
modo por causa da dispersão, mesmo em fibra 
multimodo graded index. Em altas freqüências os 
erros de dispersão se multiplicam com a distância 
e o alcance operacional é muito reduzido. Quanto 
o alcance é reduzido, é difícil dizer, uma vez que 
existem vários tipos de cabos multimodo, todos 
com características diferentes.

A largura de banda do cabo multimodo é geral-
mente expressa em termos de computação e 
relacionados com backbones de redes padrão; 
portanto, a maioria das  fibras multimodo é oti-
mizada para uso nestas aplicações (100 Mbit, 1 
Gbit e 10 Gbit). Você pode ter ativos existentes em 
cabo de fibra multimodo em sua instalação e que 
você gostaria de usar para vídeo em 3 Gbit.
Antes de você começar a fazer conexões, aqui 
estão algumas dicas:
•	 Descubra	o	tipo	de	cabo	e	procure	as	especi-

ficações;
•	 Muitos	 cabos	 de	 fibra	 multimodo	 usados	

para redes de computadores são otimizados 
para 850nm, o que é um problema porque 
as aplicações de radiodifusão quase sem-
pre usam lasers na faixa de 1310 nm ou 
1510nm e exigem fibras multimodo otimi-
zadas para 1310 nm - portanto verifique as 
especificações;

•	 Se	o	cabo	foi	instalado	há	algum	tempo,	é	con-
veniente supor que não é de fibra multimodo 
mais recente e que tenha um alcance de 300 
metros em 10 Gbit - se for - então ótimo;

•	 Se	o	cabo	é	mais	antigo,	e	parece	ser	de	um	
tipo otimizado para 1310 nm, então você 
pode assumir que é possível um alcance en-
tre 26 metros e 82 metros para uma rede de 
10 Gbit. Portanto para 3 Gbit (teoricamente) 
o alcance será maior (não considerando as 
perdas no conector e nas emendas); 
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Nenhum cabo multimodo é recomendado 
para uso na faixa de 1550 nm (que tam-
bém é usada para vídeo) e esta banda é 
importante para aplicações de multiplexa-
ção CWDM. Então se você estava pensan-
do em usar CWDM em fibra multimodo, 
pense outra vez.

O uso de certos tipos de fibra multimodo é possí-
vel para a banda 3 Gbit, mas tome cuidado, pois 
há grande possibilidade de problemas potenciais. 
São necessários investigação e ensaio. Não há 
dados publicados sobre uso experimental de cabo 
multimodo em 3 Gbit e os efeitos de dispersão 
nesta freqüência não são conhecidos, são apenas 
estimados através de tentativa e erro. Os produ-
tos LYNX Technik são especificados para uso com 
cabo monomodo e usá-los em cabo multimodo é 
possível, mas não é recomendado por causa do 
desconhecimento e consequente desempenho 
imprevisível.

Quando há dúvida, teste .
Sem publicação de dados experimentais para 
confiar, uma opção é testá-lo. Temos clientes que 
testaram a fibra multimodo e conseguiram 1 km 
em 1.5 Gbit e 300 metros em 3 Gbit, o que é 
encorajador.

Como testar?
A maneira mais fácil de testar um cabo é usando 
vídeo SDI, que replica exatamente a aplicação. In-
jete um sinal de teste de vídeo em um transmissor 
ótico, envie ao longo de um trecho de fibra ótica 
até o receptor e analise a saída SDI. O sinal mais 
fácil de usar é o padrão de teste patológico (todos 
estamos familiarizados com ele), que irá mostrar 
os erros no sinal SDI. Você precisa ter um enlace 
de fibra no lugar para testar, ou uma bobina com 
fibra multimodo suficiente para experimentar.

Conclusão
A fibra é uma coisa maravilhosa, e está se tornan-
do parte integrante dos projetos das facilidades 
de radiodifusão. Tem muitas vantagens sobre o 
cobre, não só em termos de distância. É muito 
mais fina e mais leve que o cabo coaxial e está 
disponível em configurações multi-core, reduzin-
do significativamente o volume. A fibra não sofre 
interferências eletromagnéticas, não tem proble-
mas com potencial de terra, não tem crosstalk, 
sem problemas de corrosão de conector, e sem 
delay de cabo a calcular para compensar o timing 
do sistema. Ela também suporta múltiplos fluxos 
SDI 3G descompactados em um único núcleo de 
fibra com CWDM (algo possível apenas em sonho 
no mundo do cobre).

Embora exista a tentação de usar cabos de 
fibra multimodo de menor custo, é melhor, 
sempre que possível, simplificar e usar mo-
nomodo já que seu desempenho é previsível 
e documentado. Isto evitará dores de cabeça, 
e quem sabe trabalho e hipóteses em relação 
ao cabo multimodo. Dentro de uma instala-
ção, 10 km feitos com cabo monomodo dá 
uma enorme folga para a perda óptica, fazen-
do com que a fibra seja muito mais uma solu-
ção "plug and play" e praticamente eliminan-
do a necessidade de pegar uma calculadora. 
Você pode ter divisores de fibra, painéis de 
comutação de fibra e outros acessórios para 
melhorar a concepção do sistema, e não se 
preocupar com a  adição de várias emendas. 
Estará também preparado para CWDM na fai-
xa de 1550 nm, que é usado para multiplexa-
ção de vários sinais descompactados através 
de um único enlace de fibra.

Espero que esta cartilha tenha sido útil. Ela é uma 
informação básica e destina-se apenas à introdu-
ção à tecnologia de fibra. 

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

*Enio Sergio Jacomino é consultor em Engenharia de 
Televisão e presta consultoria para a RPC-TV Parana-
ense – e-mail: enio@sterlingdobrasil .com .br

*Nota: Mesmo que a potência do transmissor esteja abaixo do nível de entrada máximo do receptor, o uso de enlaces mui-
to curtos (<10m) deve ser evitado. Reflexões internas dentro da fibra podem ser problemáticas, em enlaces de fibra curta.



34

PRODUÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO 
DE ÁUDIO -  PARTE 1 
Por Alexandre Dias Gomes Tauhata 
E Antonio Celso Mazzarelli

INTRODUÇÃO
É comum os profissionais de televisão, mais 
ligados à área de vídeo, dizerem que odeiam 
áudio. Este sentimento deve-se talvez pela in-
disciplina que muitas vezes os sistemas foram 
projetados no passado. A frequência do sinal 
elétrico do áudio analógico é bem mais baixa 
que a de vídeo. Isto tornava os sistemas menos 
críticos ao funcionamento, tornando-os confu-
sos. Esta característica mudou radicalmente nos 
sistemas com áudio digital, onde até a impedân-
cia do cabo tornou-se crítica, necessitando de 
uma maior disciplina sistêmica para projetá-los. 
Outro grande motivo é que o áudio é mais difí-
cil de ser mensurado e “sentido”. Temos mais 
percepção aos níveis de áudio que aos níveis de 
vídeo. Necessita-se de 8 a 10 bits para diferen-
ciarmos os níveis de vídeo e necessita-se de 24 
bits para diferenciarmos os níveis de áudio. 

Os sistemas de áudio muitas vezes são 
projetados desacoplados dos sistemas de 
vídeo, o que causam sérios problemas sis-

têmicos e operacionais. A boa notícia é que 
nos Sistemas de TV com áudio embedded, 
necessariamente áudio é vídeo se unirão 
em alguma etapa do sistema, facilitando a 
operação e a distribuição.

Criando um fluxo paralelo com o vídeo e com 
muita disciplina sistêmica, os projetos de áudio 
se tornarão igualmente belos e lógicos e princi-
palmente fáceis de operar e manobrar.

CONCEPÇÃO DO PROGRAMA 
X RECURSOS
CONCEITO PRÁTICO DE 
MONTAGENS DE ÁUDIO
O conceito prático da montagem de um pro-
grama de estúdio de TV ou um musical requer, 
antes de tudo, uma boa análise do local da 
montagem, visto que precisam ser considera-
dos alguns fatores como a acústica e os equi-
pamentos envolvidos.
Para o programa musical, é normal a produção 
fornecer uma relação de equipamentos que 

eles pretendem utilizar nas gravações. Já, para 
o programa de TV, os equipamentos necessá-
rios nem sempre estão disponíveis, mas podem 
ser substituídos por uma grande variedade 
de marcas, tipos e modelos similares. Alguns 
modelos de microfones muito usados são, por 
exemplo, os do tipo Shure SM 58, para voz, o 
kit da AKG, para bateria, ou o Sennheiser MD 
421 para sopro. Existem vários outros modelos 
à disposição, cada qual com suas característi-
cas específicas, facilitando bastante a vida dos 
operadores. O trabalho de escolha desses equi-
pamentos envolve sonoplastas, operadores de 
áudio e operadores de microfones, profissionais 
que devem trabalhar em perfeita harmonia de 
forma a melhor captar e tratar o áudio.

O operador de microfones tem como res-
ponsabilidade principal  passar aos operadores 
de áudio a “lista de microfones” (tabela 1) e o 
“mapa de palco” (figura 1), além de fazer toda a 
conexão de palco, acertando o posicionamento 
dos microfones de cada canal a ser utilizado.

Ao operador de áudio cabe a tarefa de ali-
nhar os monitores e, através de equipamentos 
específicos como, por exemplo, o analisador 
de espectro, filtrar as freqüências indesejáveis, 
deixando para a passagem de som com os mú-
sicos, o som mais limpo. Esse tratamento de 
som é feito exclusivamente para os músicos, 
isto é, a mixagem é feita a gosto deles no palco.

O sonoplasta tem como função principal mis-
turar, através da mesa de áudio, os canais inter-
ligados no estúdio pelo operador de microfones, 
fazendo uma mixagem diferente para a TV. 

Esses profissionais precisam, além do conheci-
mento técnico, ter uma boa desenvoltura pes-
soal, pois é usual no seu ambiente de trabalho o 
relacionamento com pessoas de temperamen-
tos distintos.

Também é muito importante que esse os técni-
cos saibam ler e entender os diagramas pola-
res dos microfones para poder melhor optar por 
esse ou aquele modelo.

ProdUção de Ponta a Ponta

Tabela 1 – Lista de canais de microfones
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Os diagramas polares mais utilizados são os 
dos tipos Cardióides, Hipercardióides, Bidire-
cionais, Shotguns, Omnidirecionais, Subcardiói-
des e Supercardióides. A figura 2 mostra dois 
exemplos de diagramas polares de microfones. 
Num musical, cada estilo (jazz, rock, samba, ser-
tanejo, axé, pagode) requer um cuidado especial 
na escolha dos microfones e dos equipamentos 

utilizados. Esse tipo de programa pode ser gra-
vado, por exemplo, em vários canais de áudio 
separados, um para cada instrumento ou voz, 
sendo depois remixado com os devidos trata-
mentos individuais.  Esse remix pode ser efetua-
do através de softwares, especialmente, desen-
volvidos para essa finalidade, como é o exemplo 
do Nuendo ou do Pro Tools. Normalmente se uti-

Figura 1 – Mapa de palco

Figura 2  – Exemplos de diagramas polares de microfones  

CARDIÓIDE 

HIPERCARDIÓIDE.
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liza um deles para o programa principal e o outro 
para backup, sendo gravados simultaneamente. 
O produto final é renderizado em um arquivo es-
téreo e entregue para a edição de vídeo.

As mesas de áudio, ou mixers, da mesma forma 
que os microfones, existem numa vasta gama de 
marcas, tipos e modelos a disposição dos pro-
fissionais. A título de exemplo podemos citar o 
modelo DM2000 da Yamaha (figura 3), que pos-
sui compressores individuais por canal, efeitos, 
acesso instantâneo a equalizadores paramétricos, 
gates auxiliares, sendo que tudo isso facilita ao 
extremo o trabalho dos operadores e auxiliares.

Quando se trata de programas de TV, antes de 
tudo são gravados programas piloto, a fim de 
verificar todo o conteúdo que envolve cenário, 
vídeo e áudio e corrigir possíveis problemas. 
Com relação ao áudio, são aferidos os mode-
los escolhidos de microfones, as equalizações 
e ajustes gerais de níveis e posicionamentos. 
Se for um programa de debates, por exemplo, 
é mais aconselhável a utilização de microfones 
de lapela; se for um programa de auditório onde 
a platéia será envolvida, recomenda-se utilizar 
microfones mais duros, ou até mesmo direcio-
nais. Daí então, o objetivo e a grande necessi-
dade de se gravar programas pilotos.

Na Pré-Produção a área Operacional é infor-
mada dos objetivos do Programa, seu formato, 
como pretende ser produzido, editado e exibi-
do. O formato do programa traz 80% da topo-
logia do sistema. 

Apesar das Emissoras serem projetadas para 
atenderem a maioria dos programas, obvia-
mente sempre a capacidade instalada é insu-
ficiente para um atender a todos os projetos de 
Produção. A área operacional tem que ter abso-
luto conhecimento da capacidade do Sistema 
de TV para poder afirmar para estes clientes, 
se será possível atender ou se será necessária 
alguma modificação no sistema ou até mesmo 
um aumento da capacidade, com novas aquisi-
ções de equipamentos e sistemas. 

Figura 3 – Mixer Yamaha modelo DM2000

Muitas vezes os recursos financeiros ou tempo-
rais são escassos e neste caso o escopo, os ob-
jetivos e até mesmo o formato do programa são 
modificados para que seja viabilizado. É como 
se a área criativa fosse a alma e o sistema de 
TV fosse o corpo deste grande organismo cha-
mado TV. Os projetos só são viabilizados com 
uma total interação entre estas duas áreas.

Caso os recursos existentes não forem suficientes 
para se viabilizar o novo programa, é necessário 
fazer um projeto para atender à demanda. Muitas 
vezes, por problemas de verba ou temporais opta-
se por locações de equipamentos e sistemas, que 
dependendo do tempo de vigência do programa 
e da locação já valeriam à pena a sua aquisição. 
Para evitar estas distorções o ideal é que o projeto 
seja criado e discutido com as áreas competentes 
com bastante antecedência.

CRIAÇÃO DO FLUXO DE 
TRABALHO (WORKFLOW)
O fluxo de trabalho é criado pela produção do 
programa que ditará como quer produzi-lo. 
A área operacional deve colaborar na criação 
deste fluxo, orientando tecnicamente e di-
mensionando os recursos e deste modo vai se 
criando a topologia do sistema.

TOPOLOGIA DO SISTEMA 
E ESPECIFICAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS
Todo sistema apresenta limitações em função 
de verba, tempo de implementação ou mesmo 
técnica. Um sistema precisa ser de fácil ope-
ração e de fácil diagnóstico no caso de uma 
falha. Para atender a estes requisitos o ideal 
de um sistema de áudio é que ele seja o mais 
áudio follow vídeo possível, para simplificar as 
lógicas sistêmicas e operacionais. Atualmente 
as plantas estão cada vez com esta tendência, 
pois cada vez mais as distribuições estão com 
o áudio e vídeo multiplexados no mesmo cabo 
de vídeo ou rede.

Uma vez entendido o escopo, a missão do pro-
grama e o fluxo de trabalho desenhado pela 
produção do programa, iniciam-se o projeto 
que é um misto da capacidade técnica insta-
lada, mais o que a tecnologia pode oferecer. O 
sistema é apresentado à produção, explicando 
as características, vantagens e principalmente 
discutindo as suas limitações.

Confiabilidade é a premissa básica de um sis-
tema de áudio. Ele precisa ser virtualmente à 
prova de falhas. Para evitar as falhas, a solução 
é a redundância.

Ao se projetar um sistema de áudio deve se 
avaliar a importância de cada equipamento, 
analisar os pontos de falha do sistema e o im-
pacto operacional ou econômico que uma pane 
poderia causar. Dentro dos limites estabeleci-
dos pela tecnologia ou pela verba disponível, 
eliminar ou minimizar estes pontos. 

A redundância pode ser em vários níveis, desde 
a arquitetura dos equipamentos até em siste-
mas. Ao se projetar um sistema de áudio deve-
se ter em mente que jamais o sinal pode deixar 
de ser transmitido ou gravado, seja por falha 
operacional ou técnica.

Utilizando sistemas redundantes, caso haja uma 
falha do titular o reserva assume integralmente 
ou partes essenciais da sua função. O ideal de 
confiabilidade é possuir dois sistemas iguais, 
com a mesma capacidade técnica e operacio-
nal, mas com imunidades diferentes, ou seja, 
um tipo de falha não atinge aos dois sistemas 
simultaneamente. Em sistemas de áudio, na 
maior parte dos casos, esta imunidade exclusi-
va não é possível e se costuma utilizar dois sis-
temas um titular completo e outro reserva igual 
ou com menos capacidade, mas que permite a 
continuidade da gravação ou da transmissão de 
um programa de TV.

A redundância só não pode ser implantada em 
casos onde a verba é extremamente limitada, 
porém o risco deve ser alertado.

Redundância nos equipamentos:

Figura 4 – Redundância no equipamento

Todo equipamento de radiodifusão, seja ele 
de áudio ou de vídeo, deve possuir fonte 
de alimentação redundante para que nun-
ca haja uma falha de funcionamento do 
equipamento, devido a uma pane na fonte 
de alimentação. Dependendo do caso e da 
importância do equipamento são utilizadas 
três fontes, cada qual ligada em uma fase 
de em sistema trifásico.

Os equipamentos de radiodifusão possuem alta 
modularidade, que é a divisão do processamen-
to em várias placas e chips. Como exemplo, os 
Routing Switchers de alta confiabilidade, que 
devem possuir fontes de alimentação redun-
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dantes, possuir placas de entrada de sinal e 
saída de sinal separadas, placas de crosspoint, 
que são as placas comutadoras, redundantes e 
placas de controle de comutação redundantes.

O objetivo é minimizar o efeito da pane ao 
funcionamento geral do equipamento. Caso o 
equipamento fosse condensado em uma única 
placa, como é o caso dos computadores (mo-
ther board) o equipamento todo deixaria de fun-
cionar, possuiria um único ponto de falha.

Redundância de equipamentos:

sistema de fontes de áudio, sistema de redes 
de TI de controle ou dados, sistemas de refe-
rência de sinal, sistemas de comunicação e 
sistemas de alimentação elétrica.

Em redes de TI pode-se utilizar duas redes de 
controle funcionando espelhadas e em paralelo. 
Caso uma das redes pare de funcionar a ou-
tra pode assumir integralmente as funções de 
controle. 

Em sistemas de referência de sinais utiliza-se 
dois geradores de pulso, um titular e um reser-
va, interligados por um comutador automático 
(change over). Em uma falha do gerador titular, 
o change over comuta automaticamente para o 
gerador reserva, sem prejuízo para o sincronis-
mo do sistema.

Nenhuma redundância de equipamentos ou de 
sistemas é imune a uma falha no fornecimento 
de energia elétrica. Para sanar este problema 
utiliza-se um sistema de no-break e gerador 
elétrico. Para um aumento ainda maior na con-
fiabilidade pode se projetar um sistema de ali-
mentação elétrica redundante com duas redes 
de alimentação trifásicas.

Mesmo com todos os cuidados descritos aci-
ma no projeto de um equipamento de áudio, 
muitos são bem críticos para a continuidade 
do funcionamento do sistema e devem pos-
suir um reserva (backup ou stand by). Po-
demos citar, por exemplo: o mixer de áudio, 
o servidor de exibição de programas e de 
comerciais e o receptor de satélite de uma 
emissora afiliada que recebe sinal de progra-
mação da Rede. 

Em uma falha do mixer, o operador de áu-
dio não poderá mixar os sinais e desse modo 
também se inviabiliza a transmissão do pro-
grama. Deve-se evitar projetar um sistema de 
áudio com dois mixers iguais, pois tornaria 
economicamente inviável, mas seria uma boa 
redundância. Normalmente utiliza-se um mi-
xer com menos entradas, menos recursos e 
menor custo, mas que possibilite ao operador 
mixar as principais fontes de áudio viabilizan-
do a continuidade da transmissão ou grava-
ção do programa. 

Redundância de sistemas:
O sistema de áudio pode possuir inúmeras re-
dundâncias sistêmicas,  como por exemplo: o Figura 5 – Redundância de equipamento
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Como foi dito, a topologia do sistema de áu-
dio é consequência do que foi discutido na 
pré-produção e do workflow desenvolvido 
pela produção do programa, pela operação e 
pelo projeto de engenharia. Recomenda-se 
que esta topologia seja definida e diagrama-
da em um projeto conceitual de operação e 
de engenharia.

Algumas características do programa já 
ditam a topologia do sistema de áudio e 
muitas vezes as características mínimas 
dos equipamentos. 

Exemplo 1: O programa 
será ao vivo ou gravado? 
Isto define o nível de confiabilidade e con-
sequentemente de redundância do sistema. 
Caso o programa seja ao vivo, torna-se im-
perativo que o sistema de áudio projetado 

seja o mais robusto e redundante possível, 
com equipamentos confiáveis e consequen-
temente o projeto será mais caro. 

Exemplo 2: O programa é de 
auditório, possui músicos, 
platéia e vários apresentadores . 
Será necessário um sistema de áudio para a 
sonorização do palco e público, um sistema de 
retorno para os músicos e um sistema de áudio 
para a transmissão ou gravação. 

Esta configuração já define a quantidade de 
mixers (ou superfícies de controle, no caso de 
mixers que possuem processador separado e 
único). A sonorização e retorno de palco po-
dem ser feitos por um único mixer ou até dois 
mixers. Necessita-se de um mixer titular e um 
mixer de emergência para a transmissão ou 
gravação do programa.

A quantidade de apresentadores mais a 
quantidade de instrumentos e músicos 
dará a quantidade de microfones necessá-
rios. Para se ter redundância, multiplica-
se por dois esta quantidade. A quantidade 
dos retornos para os músicos e facilidades 
operacionais de mixagem levarão à quan-
tidade de subgrupos, auxiliares e VCAs 
(Voltage Controlled Amplifier) que os mi-
xers necessitarão ter.

Exemplo 3: Somente trafegar 
os sinais de áudio do 
sistema em nível de linha:
A opção de trabalhar com nível de linha ao 
invés de se trabalhar com nível de microfones 
é uma prática que torna os sinais mais ro-
bustos e mais imunes à interferências, porém 
não é uma boa prática sistêmica instalar equi-
pamentos ativos dentro do estúdio, por não 
ser uma ambiente preparado para instalação 
como é o caso de uma central técnica ou con-
trole d e áudio.

Exemplo 4: o programa 
é um jornal .
Trata-se de um programa ao vivo, logo o 
sistema deve ser confiável como descrito 
anteriormente.

O sistema de áudio do controle de estúdio deve 
possuir:
•	 talk back para o estúdio, 
•	 ponto	 eletrônico	 para	 entrevistadores	 e	

apresentadores, 
•	 microfones	para	os	apresentadores,	
•	 retorno	 (mixer minus) para os repórteres 

que entrarão ao vivo, 
•	 áudio	dos	 sinais	 externos	 (microondas	ou	

sinais via satélites), 
•	 áudio	 das	 fontes	 de	 mídia	 (servidores	

ou vcrs), 
•	 possibilidades	de	entradas	de	telefones	

ao vivo por meio de híbridas, 
•	 fontes	de	áudio	 (como	por	exemplo	cd	

players). 
•	 disparos	de	equipamentos	ou	sistemas	

utilizando GPI e GPO (cd players, ativa-
ção de tally de estúdio)

•	 controle	 de	mute	 dos	microfones	 pelo	
fader)

Tauhata é Gerente de Projetos da TV Cultura de São 
Paulo . e-mail: alexandretauhata@tvcultura .com .br

Celso é Sonoplasta da TV Cultura de São Paulo . e-
mail: mazzarelli@tvcultura .com .br

Figura 6 – Redundância de sistemas

Figura 7 – Controle de áudio
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Reunião da Comissão 
Interamericana de 
Telecomunicação (CITEL)
A XV Reunião do Comitê Consultivo Perma-
nente II – Radiocomunicações, incluindo Ra-
diodifusão – da CITEL, ocorreu entre os dias 
31 de agosto e 3 de setembro e contou com 
cerca de 250 participantes, com represen-
tantes de 13 países da região das Américas, 
do setor privado e de organismos internacio-
nais associados. A CCP II é dividida em qua-
tro grupos de trabalho, além de um grupo 
relator e um grupo ad hoc (maiores detalhes 
em www.citel.oas.org).

No Grupo de Trabalho de Radiodifusão foram 
debatidos temas relacionados à radiodifusão 
sonora digital, televisão digital, dividendo digi-
tal, além de outros com tratamento conjunto 
com o Grupo de Trabalho de Radiocomunica-
ções de Serviços Fixos e Móveis, como White 
Spaces (faixas do espectro de TV não utili-
zadas) e Power Line Communications (PLC). 
Dentre as discussões realizadas, o uso da 
faixa de 700 MHz e o “dividendo digital” vêm 
ganhando cada vez mais destaque, tendo em 
vista o processo de implantação da TV digital 
nos países da região. A posição brasileira so-
bre o assunto, como já adiantado na edição 
de agosto da Revista SET, foi de cautela em 

relação ao compartilhamento com outros ser-
viços da faixa destinada a radiodifusão, pelo 
menos até o término do período de transição 
da TV digital, previsto para 2016. 

Com a recente adoção do padrão digital para 
a TV em vários países da região, outro tema 
bastante discutido foi a atualização do Guia 
de Implementação da TV Digital. O Brasil vem 
colaborando ativamente para a atualização do 
documento, dando sugestões tanto na sua es-
trutura como na inclusão de aspectos técnicos 
relevantes sobre a tecnologia digital, com o in-
tuito de torná-lo referência importante sobre a 
implantação da TV digital nas Américas. Assim, 
o Guia torna-se fundamental para o Brasil não 
somente como meio de troca de informações 
práticas sobre a implantação da TV digital, mas 
também como meio de divulgação na região das 
soluções do SBTVD.

A próxima reunião do CCP II está prevista para 
ser realizada entre os dias 30 de novembro e 03 
de dezembro deste ano, em Bogotá na Colômbia. 

Reuniões dos Grupos de 
Trabalho da Comissão 
Estudos 6 da UIT-R
No dia 14 de outubro começaram as reuniões 
dos Grupos de Trabalho da Comissão de Estudos 

6, em Genebra, Suíça. Devido aos problemas lo-
gísticos das últimas reuniões, ocasionados pela 
erupção de um vulcão da Islândia, várias discus-
sões dos Grupos ficaram pendentes. 

Uma atividade importante, que terá continuida-
de, é o apoio do Brasil para a aprovação da re-
dação final da revisão da Recomendação UIT-R 
BT.1722-1, que trata da harmonização do con-
junto de instruções do mecanismo de execução 
de plataformas de aplicações interativas para 
televisão digital terrestre. A proposta de revisão 
dessa Recomendação foi apresentada pelas Ad-
ministrações do Brasil e do Japão em novembro 
de 2009, e visou incorporar-lhe elementos do 
subsistema Ginga-J, componente do middlewa-
re Ginga adotado pelo SBTVD e especificado 
pela norma ABNT NBR 15606-4.

Além disso, serão discutidos assuntos relativos à 
geração, produção e controle de qualidade dos 
programas que serão veiculados pelos serviços 
de radiodifusão (tratados no Grupo 6C, cuja reu-
nião de abril foi cancelada), bem como sobre 
radiodifusão sonora digital (com destaque para 
o andamento da aprovação do sistema DRM+ 
junto a UIT) e sobre a harmonização das faixas 
de frequências para os Serviços Auxiliares de 
Radiodifusão e Correlatos (SARC).

Thiago é especialista em Regulação (Anatel) . 
email: thiagoaguiar@anatel .gov .br

CbC

NOTÍCIAS DA CBC – SETEMBRO 2010
Por Thiago Aguiar Soares
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DELEGAÇÃO BRASILEIRA TEM 
EVENTO ESPECIAL NO IBC 2010
Por Gilmara Gelinski

O interesse pelo Brasil está crescen-
do a cada ano e uma boa demons-
tração disto é o fato de uma parte 

da indústria de radiodifusão estar refor-
çando sua atividade em nosso país, com 
ampliação de quadros e investimento em 
eventos. Os espaços exclusivos para bra-
sileiros em eventos internacionais são a 
prova disto. Admirados com o sucesso 
do café SET e Trinta, que acontece para 
a delegação brasileira na NAB, em Las 
Vegas, os organizadores do IBC 2010 (In-
ternational Broadcast Center) seguiram o 
exemplo e ofereceram um espaço exclu-
sivo para os brasileiros que participaram 
do evento este ano. 

Foi um café da manhã com programa 
muito bem elaborado, com sessão de 
perguntas e respostas e a participação 
de representantes do IBC e da EBU (Eu-
ropean Broadcasting Union). Também 
esteve presente o ilustre homenagea-
do do evento, Manolo Romero. No en-
contro, foram discutidos os desafios de 

promover e realizar um evento como as 
Olimpíadas em nosso país. Na sessão 
de perguntas e respostas o foco se deu 
em torno de: “Como os broadcasters, no 
Brasil, podem se preparar para ajudá-los 
durante as olimpíadas? Qual o maior en-
trave para entrega de conteúdo 3D nas 
Olimpíadas de Londres. A produção ou a 
distribuição?”. O vice-presidente da SET, 
Olímpio Franco, afirma que, “dentro do 
que foi discutido e questionado, são bas-
tante auspiciosas as perspectivas para 
as Olimpíadas de 2012, no entanto, não 
acredita-se em 3D em Olimpíadas com as 
tecnologias atuais”.

A presidente da SET, Liliana Nakonechnyj, 
descreve como foi o encontro: “Um dos 
organizadores do evento, Peter Owen, 
fez a abertura, dando um panorama geral 
sobre o evento e ressaltando os temas 
de maior interesse. Manolo Romero - res-
ponsável há muitos anos pela produção 
de televisão das Olimpíadas - falou so-
bre a importância dos Jogos Olímpicos e 

seu legado para os países anfitriões, os 
principais desafios que costuma enfren-
tar e algumas de suas expectativas para 

Liliana Nakonechnyj presidente da SET
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as Olimpíadas de Londres, em 2012, e 
as do Rio de Janeiro, em 2016. Em se-
guida, um representante da prefeitura de 
Amsterdam, que patrocinou o café-da-
manhã, nos mostrou a infraestrutura da 
cidade para receber visitantes, em espe-
cial durante o IBC, e deu boas vindas aos 
brasileiros”. 

Segundo a diretora de eventos da SET, 
Daniela Souza, “é fundamental para o 
momento que vivemos as oportunidades 
criadas diante de dois grandes eventos 
que ocorrerão no Brasil: Copa do Mundo 
e as Olimpíadas 2016. Além disto, a reu-
nião de brasileiros em um evento como 
o IBC fortalece nossa imagem como um 
país em desenvolvimento, que possui o 
melhor sistema de TV digital do mundo 
e está influenciando o processo de deci-
são de inúmeros outros países, além de 
ajudar na fomentação da indústria local”.

Para o vice-presidente da SET, Olímpio 
Franco, “é muito importante ter esses 
encontros em eventos internacionais. 
Primeiro por haver um ponto de encontro, 
com todas as vantagens que isto repre-
senta. E além de tudo, aproveitarmos os 
conteúdos de palestrantes europeus que 
nem sempre comparecem à NAB. Eventos 
como o SET e Trinta, na NAB, e agora, 
este do IBC, são oportunidades de acesso 
a muitos palestrantes, que dificilmente, 
viriam ao nosso país. Além de tudo, des-
tacar o que a feira está mostrando”.

Liliana lembra que, “a SET tem como 
missão proporcionar aos profissionais 
de engenharia de televisão informações 
e conhecimento que lhes permitam, per-
manentemente, melhorar sua atuação 
profissional. Prover um ponto de encon-
tro em um evento internacional do porte 
do IBC ajuda os associados a trocarem 
experiências sobre tecnologias interes-
santes em exposição, ou sobre palestras 
ou discussões especialmente úteis para 
o mercado brasileiro”. Cerca de cem pro-
fissionais brasileiros participaram do en-
contro que aconteceu nas instalações do 
IBC, entre os dias 09 e 14 de setembro, 
em Amsterdam. 

O grande homenageado
O espanhol Manolo Romero, diretor exe-
cutivo da Olympic Broadcasting Servi-
ces, foi o grande homenageado do IBC 
2010. Ele recebeu o maior prêmio da 
conferência, IBC International Honour 
for Excellency. Nascido em Sevilla, Ma-
nolo começou sua carreira como enge-
nheiro da emissora nacional espanhola 
TVE, em 1965, e, em 1968, começou a 
fazer a cobertura televisa de todos os 
Jogos Olímpicos de Verão e Inverno. 
Atualmente, trabalha pelo Comitê Olím-
pico Internacional, orientando a emisso-
ra anfitriã para garantir a cobertura dos 
jogos para todos. 

Em seu discurso de agradecimento, Ma-
nolo disse: "Eu tenho muita sorte de tra-

balhar em vários eventos esportivos. Eu 
sou humilde, porque é só com a ajuda de 
muitos pioneiros e inovadores da nossa 
indústria que conseguimos o progresso e 
temos dado passos importantes no de-
senvolvimento da cobertura esportiva da 
televisão. Estou honrado de aceitar este 
prêmio, mas eu gostaria de dedicá-lo a 
todos os amigos e colegas que têm tra-
balhado em conjunto conosco ao longo 
dos anos. Obrigado!".

Sobre a premiação de Manolo, Lilia-
na elogia o homenageado. “A produção 
televisiva das Olimpíadas é um enorme 
desafio, pois dezenas de competições 
ocorrem simultaneamente e são exibidas 
por emissoras do mundo inteiro. Ou seja, 
é um evento de complexidade ímpar. Os 
Jogos Olímpicos ocorrem a cada dois 
anos – alternando Jogos Olímpicos de 
Verão com os de Inverno. Entre cada edi-
ção de jogos, ocorre a preparação para 
o próximo. Durante os jogos, são neces-
sários dezenas de milhares de profissio-
nais, que são recrutados no país anfitrião 
e treinados para trabalhar no evento. A 
atividade de Manolo Romero junta co-
nhecimento tecnológico de ponta na área 
de produção e transmissão de televisão, 
um planejamento complexo e execução 
de treinamento, deixando um legado fan-
tástico de conhecimento aos países onde 
ocorrem as Olimpíadas”.

Na opinião de Daniela, o fato de Manolo 
Romero receber esta homenagem é fan-
tástico! “Não apenas pela importância 
que este profissional tem desde quando 
iniciou sua atividade como engenheiro, 
na Espanha, mas principalmente pela 
sensibilidade de entender que o maior 
evento mundial mobiliza milhares de pro-
fissionais e repercute nos quatro cantos 
do planeta tem um impacto social e eco-
nômico muito grande, principalmente, em 
nações menos favorecidas. Isso o obriga 
a pensar em cada projeto de engenharia 
de forma mais ampla, entendendo que o 
conteúdo deve chegar em formato pró-
prio para o mundo, pois ainda há cente-
nas de países transmitindo em analógico 
no formato 4:3”.

Gilmara é editora da Revista da SET . e-mail: 
gelinska@gmail .com

Entrevistado do café da manhã Manolo Romero (à esquerda)
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Este ano as discussões e exibições na IBC (In-
ternational Broadcast  Conference) giraram em 
torno do tema 3D. É um caminho sem volta. Fo-
ram exaustivamente debatidas e questões como 
problemas com dificuldade de percepção de ima-
gens 3D em uma parcela da população não serão 
obstáculo à implantação da tecnologia, já valida-
da e aprovada pelos consumidores nos cinemas; 
como atestam as filas para as sessões 3D...

Voltando a discussão para o software, no lado da 
estação o que se discutiu e foi mostrado na feira 
foram as adaptações nos softwares de suporte a 
edição e gestão de produção para suportar 3D. 
Porém, cabe chamar a atenção para uma inicia-
tiva que me parece fundamental, pois, tem um 
impacto importante no bolso dos compradores 
e nos custos dos fornecedores. Esta iniciativa é 
uma tentativa de padronização de interfaces dos 
componentes usados no workflow de produção: 
codificadores, transcodificadores, softwares de 
edição, sistemas de arquivos, subsistemas de 
ingest, subsistemas de distribuição, etc. Gestado 
no contexto da Advanced Media Workflow Asso-
ciation (AMWA), o Framework for Interoperability 
of Media Services (FIMS) é uma tentativa de pa-
dronização dos serviços oferecidos por produtos 
de companhias como Adobe, Avid, BBC, Cinegy, 
IBM, Discovery, Harris, Sony, RedBee, entre ou-
tras. Estas companhias estão discutindo e pro-
pondo interfaces padronizadas que viabilizarão a 
integração de produtos de fornecedores diferen-
tes em workflows de produção de conteúdo para 
televisão e cinema.

Na recepção, o cenário na Europa está, definiti-
vamente, indefinido. Para entender as diferentes 
iniciativas que disputam o controle da distribuição 
de software para receptores de televisão é preciso 
discutir um pouco modelos de negócio. A plata-
forma de software instalada no receptor viabiliza a 
execução de aplicações na sala de estar, espaço 
até o momento ocupado, exclusivamente, pelos 
conteúdos audiovisuais. A questão que se coloca 
é qual será o valor de um serviço de distribuição 
de software para as salas de estar, de quem já 
possui computador, e para as casas de quem ain-
da não possui computador, com a conseqüente 
inclusão digital. Esse serviço, no futuro, poderá ter 
um papel importante como fonte complementar 
de receita para os radiodifusores . Então, as per-
guntas que se colocam são: quanto custará um 

Por Guido Lemos

serviço que viabilizará a distribuição e execução 
de um software, por exemplo, para 2 milhões de 
residências em São Paulo? E, como conseqüên-
cia, quem são os candidatos a prestar esse NOVO 
serviço?

Quanto ao custo, é difícil nesse momento estimar 
valores, porém, em minha opinião se aproxima-
rá do valor hoje praticado para distribuir e exibir 
publicidade audiovisual. Mas, essa é minha opi-
nião... Quanto aos candidatos temos os radiodifu-
sores, operadores de televisão paga e fabricantes 
de receptores. 

Começando de trás para frente, a Apple criou um 
modelo de distribuição de software e conteúdo 
para suas plataformas de hardware que é um 
esplendoroso sucesso. É obvio que todos os que 
fabricam receptores ou software para recepto-
res queiram seguir o exemplo, implementando 
suas “lojas”, que, no fundo, são uma interface 
para suas respectivas infraestruturas de arma-
zenamento e distribuição de software. Algumas 
dessas lojas são baseadas em plataformas de 
programação proprietárias, neste caso, só par-
ceiros dos fabricantes conseguem desenvolver 
e distribuir aplicações. Outras são baseadas em 
plataformas abertas como Android e Ginga. Nes-
tas a distribuição das aplicações é controlada e é 
preciso remunerar a loja pelo serviço. Este mode-
lo tem uma variante que é a “TV Conectada” onde 
o usuário navega - “porém nem tanto” - em sites 
controlados pelo fabricante dos receptores.

Os operadores de televisão paga ao escolherem 
os fornecedores de hardware e software dos re-
ceptores que usam em suas redes e, portanto, 
definem se liberam esse serviço para os fabrican-
tes ou se eles mesmos o controlam criando suas 
próprias infraestruturas de distribuição e execu-
ção de aplicações.

Por fim, os radiodifusores. Estes, em países como 
o Brasil, possuem um trunfo que é a escala de 
distribuição. Só eles conseguem distribuir softwa-
re instantaneamente para milhões de receptores 
em uma cidade, estado ou país. Porém, “não 
adianta falar para quem não consegue escutar”. 
Ou seja, se os receptores não forem capazes de 
entender e executar o software distribuído, nada 
acontece! Assim, a distribuição feita pelos radiodi-
fusores só tem “valor financeiro” se os receptores 

forem “interativos”. Para viabilizar o negócio é ne-
cessário que seja definido, implementado e divul-
gado um novo produto: o receptor interativo. Se a 
polução que é responsável pelo investimento na 
compra do receptor, efetivamente comprar esse 
produto, ai sim, o ativo está criado e os radiodi-
fusores terão um novo e precioso produto para 
comercializar: a distribuição de software em suas 
áreas de concessão.

Na Europa o cenário está completamente inde-
finido. Várias iniciativas distintas estão em com-
petição aberta pela conquista de espaço: o MHP 
(Multimedia Home Platform) é usado na Itália, 
Áustria, Noruega e Espanha; França e Alemanha 
trabalham no lançamento de plataformas basea-
das no HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV); 
os Ingleses trabalham com MHEG-5 (Multimedia 
and Hypermedia Expert Group - Part 5) e Canvas; 
a Google, primeiro gingante da Internet a entrar na 
“disputa pela sala de estar”, anunciou o Google TV 
embarcado em receptores de parceiros; por sua 
vez, os fabricantes de receptores continuam bus-
cando espaço com plataformas proprietárias, na 
tentativa de transformá-las em padrões de facto...

Em artigo publicado no “IBC Daily News”, Peter 
MackAvock, agora trabalhando para a EBU (Euro-
pean Broadcasting Union) resumiu: “Well I had a 
dream - a single pan-European set of standards 
that addressed the different market requirements” 
– que em português quer dizer “Bem, eu tive um 
sonho - um padrão pan-Europeu único que ende-
rece os diferentes requisitos do mercado”. Lá o 
sonho está longe de virar realidade.

No Brasil e nos países, que seguem adotando o 
Ginga, ainda há esperança para os radiodifuso-
res. O padrão de jure está definido e publicado 
na ABNT (Associação Brasileira de Normas Téc-
nicas) e no ITU (International Telecommunication 
Union). Os primeiros produtos começam a chegar 
ao mercado. Resta agora convencer a população 
que vale a pena comprar os receptores Ginga. Se 
isso for feito os radiodifusores terão um novo ati-
vo para comercializar: a distribuição de software 
para a sala de estar!

Guido é professor do Departamento de Informática 
da Universidade Federal da Paraíba e coordenador do 
Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital (LAVID) . e-
mail: guidolsf@gmail .com
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NOVA DIRETORIA DA SET É ELEITA 
DURANTE O 23º CONGRESSO

Nova diretoria da SET é eleita 
durante o 23º Congresso
“A introdução de inovação é pré-requisito básico 
para que qualquer entidade permaneça viva ao 
longo do tempo. Nossa diretoria teve coragem e 
persistência. Ao longo de dois anos conseguimos 
realizar alguns feitos: a criação de novos grupos 
de trabalhos, ampliar a ação internacional da SET, 
inclusive, através de duas edições especiais da 
Revista da SET, nos idiomas espanhol e inglês, 
trazer sócios de outros países para a entidade, 
modificar e melhorar a comunicação visual, criar 
novos formatos para os eventos regionais, que 
agora contam com patrocínios e participação 
de peritos em cada área de atuação, e oferecer 
cursos”. Esses são alguns exemplos citados por 
Liliana Nakonechnyj ao fazer o balanço de sua 
primeira gestão como presidente da  Sociedade 
Brasileira de Engenharia de Televisão – SET. Seu 
discurso foi completado pelo vice-presidente, 
Olímpio Franco. “Todo o trabalho realizado é fruto 
de grandes esforços por parte de toda a diretoria 
e conselheiros que contribuem de forma voluntá-
ria com a entidade”.

Foi acreditando neste trabalho, que o corpo dire-
tivo e os associados da SET reelegeram os inte-
grantes da gestão atual para continuarem seus 
trabalhos nos próximos dois anos. As eleições 
para o biênio 2010/2012 aconteceram durante 
a Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 26 
de agosto, no Centro de Exposições Imigrantes. 
Nesta mesma Assembléia foi aprovado o parecer 
do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas 
relativas ao último biênio do período de 08/2008 
a 08/2010. 

Após sua reeleição, a presidente Liliana Nakone-
chnyj agradeceu a confiança de todos e comple-
tou dizendo: “Apesar do trabalho, é gratificante 
fazer parte da diretoria da SET. Nós pretendemos 

continuar com os trabalhos que já estão sendo 
realizados, mantendo sempre a excelência da 
associação. O nosso objetivo é sempre melhorar 
a sociedade para os seus sócios e difundir infor-
mação. Embora o processo de profissionalismo 
já tenha começado, ainda há um longo caminho 
a percorrer. Para o novo biênio, as perspectivas 
são de melhorar ainda mais os eventos, aumen-
tar as informações e as ferramentas à disposi-
ção dos associados. “Em nossos eventos, vemos 
ainda muitas falhas que precisam ser corrigidas. 
É necessário divulgá-los com maior antecedên-
cia, aperfeiçoar a área de comunicação, fazer 
uma gestão maior com as outras entidades in-
ternacionais para atrair cada vez mais a atenção 
internacional para os nossos eventos”, vislum-
bra Liliana. 

Tendo em vista tal necessidade, foi criada a di-
retoria internacional para auxiliar a gestão com 
as entidades internacionais e dar suporte aos 
sócios de outros países que estão vindo para 
a SET. “A diretoria internacional é uma grande 
perspectiva para o novo biênio. A idéia é termos 
um retorno dos contatos internacionais. Temos 
vários convites para participar de eventos e gru-
pos de trabalho no exterior, como por exemplo, 
o café da manhã na IBC 2010 (International 
Broadcast Conference), em Amsterdam. A cria-
ção da diretoria internacional é importante para 
que os nossos contatos e a nossa participação 
internacionais evoluam cada vez mais”, conclui 
Olímpio. 

A Secretaria da SET recebeu somente uma 
proposta de chapa com os nomes aos cargos 
eletivos para Presidência, Vice Presidência, As-
sessoria Institucional, Diretorias, Vice Diretorias 
e Conselho Fiscal que foi apresentada e votada 
na audiência presente. Na página seguinte você 
pode conferir como ficou a diretoria da SET para o 
biênio 2010/2012.

Buscando reconhecer o trabalho de todos os 
profissionais que contribuíram com o pro-
gresso da SET ao longo desses 23 anos, no 
site da entidade - www.set.com.br –, total-
mente reformulado, é possível resgatar um 
pouco da história da associação e conhecer 
diretorias passadas.

Assembléia Extraordinária
Antecedendo a Assembléia Geral Ordinária, acon-
teceu nas mesmas instalações e mesmo dia, a 
Assembléia Geral Extraordinária com a presen-
ça de Associados SET. Nesta Assembléia foram 
discutidos e deliberados a alteração do estatuto 
social, criação de mais uma Diretoria Operacional 
designada como Diretoria Internacional e a cria-
ção do cargo de Assessor Institucional. As três 
proposições foram votadas e aprovadas pelos 
associados presentes. 

Entre as alterações do estatuto social estão: 
•	 Substituição	da	palavra	“semestralidade”	por	

“contribuição associativa”;
•	 Alteração	do	nome	da	Diretoria	de	Cinema	

Digital para Diretoria de Cinema;
•	 Exclusão	da	Diretoria	de	Tecnologia	da	 Infor-

mação/Internet. Liliana explicou que, “esse é 
um assunto que agora permeia todos os meios 
e não faz sentido ter uma diretoria separada.

Também foi estabelecido que a Diretoria Inter-
nacional terá os cargos de Diretor, Vice-Diretor e 
Comitê. Com relação ao cargo de Assessor Insti-
tucional, este estará vinculado à Vice-Presidência 
e terá a função de conduzir relacionamentos da 
SET com instituições congêneres, órgãos públicos 
e outras entidades com atividades relacionadas 
às finalidades estatutárias da Associação. 

Gilmara é editora da Revista da SET . e-mail:  
gelinska@gmail .com

Em Assembléia Ordinária, Liliana Nackonechnyj e Olimpio Franco foram reeleitos para o biênio 2010/2012.
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diretoria

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.

DÉCIMA SEGUNDA DIRETORIA SET - BIÊNIO: 2010 -2012
A Diretoria da SET é composta por profissionais que atuam nas diversas áreas relacionadas com a criação e distribuição 
de conteúdo, sendo eleitos pelos associados SET, em assembléia geral ordinária realizada a cada dois anos. 

PRESIDÊNCIA 
Presidência
Presidente: Liliana Nakonechnyj 
Vice-Presidente: Olímpio José Franco 
Assessoria Institucional: João Braz Borges
Assessor: Romeu de Cerqueira Leite
Diretoria Executiva
Diretor Executivo: José Munhoz
Conselho Fiscal 
Antonio Carlos de Assis Brasil
Gilberto Mendes Fernandes
Maria Eloisa Ferreira dos Santos
Ricardo Fonseca de Kauffmann
Roberval Freitas Pinheiro
Conselho de Ex-Presidentes
Adilson Pontes Malta
Carlos Eduardo de Oliveira Capellão 
Fernando Bittencourt 
José Munhoz
Olímpio Franco
Roberto Dias Lima Franco

DIRETORIAS OPERACIONAIS
Editorial
Diretor: Valderez de Almeida Donzelli
Vice-Diretor: Ana Eliza Faria e Silva
Comitê:
Almir Almas 
Francisco Ribeiro 
José Antonio Garcia 
José Olairson 
Márcio Pinto Pereira
Internacional
Diretor: Herbert Baptista Fiuza
Vice Diretor: Enio Sergio Jacomino
Ensino 
Diretor: Carlos Nazareth
Vice-Diretor: Eduardo de Oliveira Bicudo
Comitê:
Carla Pagliari 
Frederico Rehme 
Rodrigo Arnault 
Tom Jones Moreira 
Valdecir Becker
Marketing 
Diretor: Cláudio Eduardo Younis
Vice-Diretor: Raul Ivo Faller

Comitê:
André Altieri
Gabriel Gonçalves
Flavio Langoni
Salustiano Fagundes
Marcos Mandarano
Eventos
Diretor: Daniela Helena Machado e Souza 
Vice-Diretor: José Fernando Pelégio
Comitê:
Amaury P. da Silva Filho 
Danilo Garcia 
Leonardo Scheiner 
Lindália M. Junqueira Reis 
Silvino Almeida
Tecnologia
Diretor: Raymundo Costa Pinto Barros 
Vice-Diretor: Alexandre Yoshida Sano
Comitê:
Cícero Legname Marques 
Domingos Stavridis 
Jacques Varaschim
Paulo Henrique de Castro Corona
Rodrigo Cascão

DIRETORIAS DE SEGMENTO 
DE MERCADO
Cinema Digital
Diretor: Celso Eduardo de Araújo Silva
Vice-Diretor: Alex R. dos Santos Pimentel
Produção de Conteúdo
Diretor: Nelson Faria Junior 
Vice-Diretor: Paulo Mitsuteru Kaduoka
Industrial
Diretor: José Marcos Freire Martins
Vice-Diretor: Moris Arditti
Rádio
Diretor: Ronald Siqueira Barbosa 
Vice-Diretor: Carlos Antonio Coelho
TV por Assinatura e Novas Mídias
Diretor: Antônio João Filho 
Vice-Diretor: Marcello de Lima  Azambuja
Interatividade
Diretor: David Britto 
Vice-Diretor: Carlos Fini
TV Aberta
Diretor: José Marcelo Amaral
Vice-Diretor: Luiz Eduardo Leão de Carvalho

DIRETORIAS REGIONAIS
Norte
Diretor: Nivelle Daou Junior 
Vice-Diretor: Henrique Camargo
Comitê: 
Aguinaldo Silva 
Belarmino Afonso Stein 
Carlos Geraldo de Britto Feitoza 
Denis Corrêa Brandão 
Ricardo Alberto Pereira Salles
Sudeste 
Diretor: Geraldo Cardoso de Melo
Vice-Diretor: Paulo Roberto Monfrim  Canno
Comitê:
Edson Siquara 
José Francisco Valencia  
José Raimundo Cristóvam 
Luiz Fausto 
Vanessa Lima
Nordeste
Diretor: Luiz Carlos de Melo Gurgel
Vice-Diretor: Flavio Marcio Mauro
Comitê:
Anderson Fernandes 
Antonio Roberto Paoli 
Edras Miranda de Araújo 
José Augusto Almeida 
Tatiana Aires Tavares
Sul 
Diretor: Fernando Fernandes Ferreira 
Vice-Diretor: Felisberto Barbosa da Silva
Comitê:
Ivan Miranda 
Pedro Bertolino 
Roberto Dimas Amaral
Sady Ros 
Vicente Rossi
Centro Oeste
Diretor: Emerson Weirich 
Vice-Diretor: Antonio Celso Berbel

Comitê:
Edson Barros 
Gilberto Fagundes 
Humberto Abdalla Junior 
Luiz Antônio Botelho da Cruz  
Toshihiro Kanegae






