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Operando no sistema Turn Key, a TELEM 
oferece a infraestrutura necessária para 
equipar estúdios e unidades de externas, de 
isolamento e tratamento acústico à grides 
e iluminação, incluindo os mais avançados 
equipamentos de LED. Além disso, oferece 
toda a assessoria técnica necessária para 
seu perfeito funcionamento.
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Sua publicação obedece ao propósito de estimu-

lar o intercâmbio da engenharia e de refletir diver-

sas tendências do pensamento contemporâneo da 

D
urante todo o ano de 

2011, em cada edição da 

Revista da SET pudemos 

apreciar um assunto diferente 

ligado à produção de programas 

de televisão no caderno intitulado 

“Produção de Ponta a Ponta”. 

Muito nos alegrou o retorno que 

obtivemos de leitores de todo 

o Brasil, elogiando a iniciativa 

e o conteúdo desse caderno e 

até agradecendo a contribuição 

que as matérias proporcionaram 

às suas equipes técnicas, 

operacionais e de produção, 

mostrando realidades, trazendo 

informações e até fornecendo 

idéias. Esse caderno foi finalizado 

na última edição de 2011 com a 

sensação de missão cumprida.

Nesse ano de 2012, colocamos 

no seu lugar outro caderno, já 

acreditando sinceramente no 

seu sucesso. Trata-se do “TV 

Digital de Ponta a Ponta”, onde 

pretendemos mostrar como foram 

feitos os trabalhos para chegar 

até a inauguração da TV digital 

no Brasil e no mundo, como 

tem ocorrido seus avanços, as 

tecnologias envolvidas, quais são 

seus problemas, quais as suas 

contribuições para a sociedade, 

como tem sido o tratamento dos 

projetos e instalações dessa 

novidade tecnológica e também o 

que podemos esperar dela para o 

futuro.

Para tratar desses assuntos, 

vamos contar com autores de 

renomada experiência no trabalho 

com emissoras de televisão, que 

se prontificaram a dedicar um 

pouco do seu tempo para nos 

abastecer de informações que 

poderão esclarecer e até mudar 

alguns conceitos sobre o tema.

Essa é também uma boa 

oportunidade para mostrarmos 

o caminho que foi seguido pela 

tecnologia de televisão até 

atingirmos o atual estado de arte 

em que ela se encontra. Por isso, 

nas páginas seguintes vamos 

conhecer ou relembrar um pouco 

da sua história.

Espero que vocês apreciem!
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Em 2010 o grupo DVB divulgou um mapa 
sobre a implantação da TV digital terres-
tre no mundo, que mostra quais países 

aderiram aos novos sistemas de transmissão. 
O sistema europeu (DVB) é o mais difundido 
na Europa e também em alguns países da 
África, Ásia e Oceania. À época da pesquisa 
estava presente em 132 países. O sistema 
norte-americano está em oito países. O sis-
tema nipo-brasileiro (ISDB-T

B
) está presente 

na maioria dos países da América do Sul, em 
alguns países da América Central e da Áfri-
ca. Conforme o mapa apresentado em 2010, 
ele está presente em 11 países. O sistema 
Chinês (DMB) estava presente em apenas 
três países: China, Macau e Hong Kong. De 
2010 para cá, o que mudou neste cenário? 
Como está a implantação do sistema digital 
pelo mundo, bem como o switch off analó-
gico. Nesta edição da Revista da SET convi-
damos o vice-presidente da entidade Olimpio 
José Franco para falar sobre o assunto. Ele 
que está à frente da escolha dos temas apre-

sentados nos painéis do Congresso SET e 
do SET e Trinta, que acontece durante o Nab 
Show, em Las Vegas. Nascido em Botelhos, 
Minas Gerais, Olimpio com a referência de 
seu pai é um engenheiro nato. Formou-se em 
Engenharia Operacional, Elétrica/Eletrônica e 
depois em Engenharia de Produção na Facul-
dade de Engenharia Industrial (FEI), entre os 
anos de 1977 e 1983. Depois de passar pela 
TV Globo, TV Cultura, Abril Vídeo e TV Jovem 
Pan, atualmente ele divide seu tempo entre a 
área técnica da Rádio Jovem Pan, a dar aulas 
na FAAP, a sua empresa Olympic Engenharia 
Sistemas de Áudio e Vídeo e a SET, onde é 
sócio - como gosta de lembrar - de número 
13. Olimpio dedica seu tempo ao setor des-
de 1969 e em 1988 ingressou na entidade 
como sócio, mas antes disso, havia tentado 
criar uma sessão do SMPTE no Brasil. Nes-
ta entrevista Olimpio fala sobre a implanta-
ção da TV digital no mundo e dá sua opinião 
sobre os caminhos que este novo sistema 
está seguindo. 

Por onde começaram as mudanças do 
sistema de transmissão de TV?
Começaram pela modulação digital, que 
permite maior capacidade, maior qualidade 
e maiores possibilidades de realizar outros 
serviços além de transmitir somente áudio e 
vídeo, também permite mudar parâmetros de 
transmissão, adequando-se as necessidades 
de cada emissora. Sem falar na transmissão 
de dados, que propicia a interatividade. Tam-
bém devido à compressão MPEG-4 adotada 
conseguiu-se capacidade assegurada de 
transportar mais de um programa simultane-
amente ainda com qualidade ou a transmis-
são de um programa com altíssima qualidade.

Qual a necessidade de se fazer esta 
mudança? 
As necessidades são a atualização tecnoló-
gica e o fato de poder competir com outras 
mídias em condições similares. É também 
garantir a sobrevivência e continuidade do 
negócio broadcasting.

Por Gilmara Gelinski

ENTREVISTA

O sistema de TV digital no mundo está em constante evolu-
ção. Os sistemas estão sendo atualizados. É natural!
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Como está o cenário da TV digital no 
mundo?
Em evolução. Sistemas estão sendo atualiza-
dos em quase todo o mundo. É natural! Na 
Europa há movimento para mudar do DVB 
para DVB-T

2,
 que possui maior capacidade, 

maior robustez e maiores possibilidades de 
parâmetros. Nos Estados Unidos da América, 
depois da introdução do canal para mobilida-
de, não aconteceram mais novidades. É pos-
sível que busquem outro padrão mais robusto 
e mais avançado. No Japão trabalha-se na 
direção do UHDTV que é um sistema muito 
mais avançado, que possui 4000 linhas e que 
requer ainda alta capacidade de banda. Atu-
almente o sinal do padrão ISDB-T no Japão é 
mais limitado, devido ao MPEG-2, em quali-
dade e capacidade, do que o ISDB-T

B
 com o 

MPEG-4 e interatividade Ginga.

Qual a avaliação que o senhor faz entre 
os sistemas europeu, norte americano, 
japonês e nipo-brasileiro?
Posso assegurar que na época escolhemos o 
que havia de mais moderno, avançado e fle-
xível, baseado em testes de laboratório e em 
campo.

Quais são as grandes dificuldades ou os 
entraves da implantação do sistema de 
TV digital no mundo? 
Depende de cada país e do planejamento 
de canalizações para TV digital. Sem espa-
ço no espectro não existirão novos canais e 
nem TV digital. Além de depender muito da 
capacidade de planejamento e investimentos 
das redes de TV. A Europa vive um momento 
complicado, pois alguns países querem mi-
grar para DVB-T

2
, mas não existem espaços 

para novos canais. Exigirão remanejamentos 
de canais atuais para abrir novos canais.

A disputa pelo espectro também aconte-
ce em outros países?
Claro que sim. É uma disputa universal. As 
diretrizes sobre a utilização do espectro estão 
sendo debatidas e traçadas entre os radiodi-
fusores, organismos reguladores nacionais e 
internacionais e operadores de serviços de 
telecomunicações em todo mundo.

A ação das teles é igualmente em todos 
os países? 
A ação é proporcional ao mercado potencial 
que os serviços de telecomunicações espe-
ram para os seus serviços. Se há mercado a 
pressão cresce.

Depois do japão outros países já reali-

zaram o switch off analógico também? 
Quais são eles?
A Europa está bem avançada neste quesito. A 
previsão é que em 2012 quase todos os Esta-
dos membros cumpram os prazos do switch-
-off analógico. As regiões mais adiantadas na 
transição já estão se programando para fazer 
um upgrade das suas redes para HD, 3-D. Em 
2011, 14 países já haviam concluído o switch 
off. De acordo com analistas da HIS Screen 
Digest a previsão era que até o final de 2011 
todos os países da Europa Ocidental tivessem 
território coberto com TV digital terrestre aci-
ma dos 90%. Os Estados Unidos concluíram 
a transição em 2009, o Japão em 2011 e os 
países da América Latina a previsão é 2022, 
sendo o Brasil a encabeçar a transição em 
2016.

O processo do switch off é igual em to-
dos os países?
Não. O switch off depende de cada país e a 
realidade da importância das redes de TV. De-
pende do número de televisores digitais em 
relação ao total existentes em analógicos e 
também do percentual de residências possui-
doras destes receptores com capacidade de 
receber sinais digitais. 

Como o senhor avalia o Brasil, em âmbito 
internacional, comparado a estes países 
mais avançados com relação à mudan-
ça do sistema de transmissão analógica 
para a digital?
No nosso caso o prazo estabelecido para 
2016 é excessivamente otimista. A dificul-
dade para as emissoras reside no fato de 
não haver dinheiro novo para as redes de 
TV. Exige-se altos investimentos para equi-
pamentos e sistemas de produção, exibição 
e de transmissão. Para cobrir as cidades 
do interior requer muito investimento em 
retransmissoras. As redes atuais foram 
construídas ao longo de 40 anos. Portanto 
não será fácil fazer esta transição. Requer 
planejamento, muito trabalho e altíssimos 
recursos financeiros. Financiamentos do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico Social (BNDES) são difíceis e alta-
mente burocráticos. Muitas das retransmis-
soras são de propriedades de prefeituras. 
Se não houver financiamentos, reduções de 
impostos e criação de mecanismos inteli-
gentes para estas motivações, será muito 
difícil que o desligamento analógico ocorra 
no prazo mencionado. Sem falar da capa-
cidade de cobertura nacional pela maioria 
das redes de TVs. A televisão aberta no 
Brasil possui uma importância de integra-
ção nacional que não deve ser esquecida.

Quais são as perspectivas mundiais para 
a transmissão digital de TV? 
Não são diferentes de país para país. Quem 
não entrar nessa era estará fora do merca-
do, pois a concorrência de outras mídias está 
presente pegando mercado da TV tradicional. 
Novos sistemas com maiores resoluções de 
imagem e melhores resultados de robustez 
poderão requerer novos sistemas de trans-
missão ainda mais modernos e capazes. 

A interatividade parece ser uma questão 
delicada em todo o mundo, tanto que um 
grupo europeu procurou o Brasil para 
conhecer melhor o sistema de interati-
vidade brasileiro. Como o senhor avalia 
esta iniciativa? 
As dificuldades não são diferentes lá no ex-
terior. Há também muita resistência dos fa-
bricantes de TVs Conectadas que possuem 
acordos comerciais com provedores de con-
teúdos, portais de internet e outros provedo-
res de multimídia.

Qual é a grande dificuldade da implanta-
ção da interatividade? Faltam produtos 
ou a demanda é pequena? 
Requer uniformidade de produtos de con-
sumo capazes de rodar conteúdos intera-
tivos. Assim assegura que as redes podem 
produzir conteúdos interativos e serem 
exibidos. Mas as redes necessitam ter 
produções interativas regulares para que o 
público se acostume e encontre valor nos 
conteúdos. O governo pretende, em breve, 
editar um PPB que tornará obrigatório o 
Ginga completo em todos os dispositivos. 
Assim, fabricantes de produtos terão que 
produzir mais aparelhos com recursos de 
interatividade em forma progressiva ao lon-
go dos próximos anos.

Quais são as expectativas, em âmbito 
internacional, para a implantação do 
sistema de TV digital?
As expectativas são de continuidade, esfor-
ços de padronizações em âmbito mundial 
com grandes possibilidades de fortalecimento 
da TV aberta conforme preceitos e ações que 
estão em curso pela FOBTV com apoio da 
maioria das grandes redes de TV. 

Como o Brasil influenciou na mudança 
do sistema de transmissão de TV?
Escolhemos o que havia de mais moderno 
e capaz de realizar simultaneamente recep-
ção fixa e móvel. O Brasil foi um precursor 
na América Latina. Adaptou um sistema e o 
tornou melhor.
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Nós, os profissionais de televi-
são, somos frequentemente in-
dagados sobre quem inventou 

e quando foi inventada a televisão. 
Confesso que são perguntas difíceis 
de responder, pois trata-se de uma 
área que envolveu muito tempo, muita 
pesquisa e uma grande variedade de 
tecnologia. 

A invenção não foi de um equipamen-
to específico, mas sim de um sistema, 
ou melhor, de sistemas, pois o assun-
to engloba captação e tratamento de 
imagem, transmissão e recepção dos 
sinais.

Assim, o que podemos oferecer como 
resposta é uma cronologia mais ou 
menos organizada das pesquisas e 
eventos que culminaram nos siste-
mas de televisão, apontando os pon-
tos mais importantes, pois há casos 
em que ocorreram diversas pesquisas 
sobre o mesmo assunto em diferentes 
países simultaneamente.

Muitos garantem que a televisão foi in-
ventada no ano de 1817, mas na ver-
dade, esse foi o ano em que o químico 
sueco Jons Jacob Berzelius descobriu 
o elemento químico selênio. Aqui co-
meça a nossa história. Alguns anos 
depois, em 1839, o francês Alexandre 
Edmond Becquerel estudou e desco-
briu os efeitos fotoelétricos de certos 
materiais, como a fosforescência e a 
fluorescência. 

Em 1873, o inglês Willoughby Smith e 
seu companheiro de trabalho Joseph 
May descobriram, 34 anos após Be-
cquerel pesquisar os efeitos fotoe-
létricos dos materiais, que o selênio 
era um dos elementos capazes de 
transformar a energia luminosa em 
elétrica. Os dois trabalhavam na Tele-
graph Construction and Maintenance 
Company Ltd., uma empresa ligada à 
telegrafia.

Paralelamente, em 1843, numa linha 
totalmente diferente de pesquisa, o 
escocês aprendiz de relojoeiro Ale-

AS ORIGENS DE UMA GRANDE DESCOBERTA 

Por Alberto Deodato Seda Paduan
Série PP - TV Digital - Parte 1
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Figura 1 – Disco de Nipkow
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NAB, Las Vegas
Visite-nos!
Estande SU3407

Switch!
Soluções de radiodifusão
que resolvem todos
os seus desafios.
Com as nossas soluções encontra-se, num abrir e fechar de olhos, 
na era digital – fiável, pontual, em todo o lado.

Soluções para a radiodifusão de 1ª escolha: 
❙	 todos os padrões digitais
❙	 todas as classes de rendimento
❙	 técnica de monitorização adequada
❙	custo de propriedade baixo
❙	 investimento seguro para o futuro
❙	assistência no local.

Sempre um passo adiante com as soluções
de Rohde & Schwarz.

www.rohde-schwarz.com/ad/switch-LAP

5896.047_Switch_LAP_Revista-Feb12_210x280_p.indd   1 21.02.12   9:50 Uhr

xander Bain patenteou um aparelho 
copiador. A imagem preparada com 
uma tinta especial era depositada so-
bre um cilindro giratório e transmitida 
por um sistema de telégrafo através 
de um par de fios. No outro extremo, 
o sinal era recebido e encaminhado 
a outro cilindro contendo um papel 
tratado quimicamente e que girava 
sincronizadamente com o emissor, o 
qual recebia os impulsos elétricos do 
transmissor e imprimia o negativo da 
imagem original.

Em 1855, Giovanne Caselli, um frade 
italiano idealizou um sistema através 
do qual ele transmitiu imagens, via 
telégrafo, entre Paris e a cidade de 
Amiens localizada 120 km ao norte 
de Paris. Esse sistema reproduzia as 
imagens num papel sensibilizado com 
uma substância química (cianureto de 
potássio). Essa técnica ficou conhe-
cida como “fototelegrafia”, ou seja, 
transmissão de imagens à distância 
usando um par de fios condutores.
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Sintetizando todas essas descobertas, em 
1881 o inglês Sheldorf Bidwell apresentou 
um equipamentos que possibilitava a trans-
missão de imagens impressas através de 
fios elétricos. Notemos que o empenho dessa 
linha de pesquisadores era no sentido de con-
seguir transmitir imagens estáticas através de 
condutores elétricos, utilizando a rede de tele-
grafia existente.

Em janeiro de 1884, o cientista alemão Paul 
Gottlieb Nipkow, patenteou um sistema de 
transmissão de imagens à distância que se 
tornou conhecido como “disco de Nipkow” (fi-
gura 1), tendo sido por isso chamado, muitos 
anos depois, de “fundador da técnica de TV”. 
Por esse motivo existe uma segunda vertente 
que afirma ter sido esta a data da invenção 
da televisão. 

A ideia de Nipkow era explorar uma ima-
gem através de fotocélulas. Ele tomou 
uma lâmina opaca circular contendo 24 
orifícios distribuídos em forma de espiral 
e a posicionou sobre uma imagem está-
tica. Quando o disco era girado, cada um 
dos orifícios descrevia uma linha circular 
concêntrica e, apenas um de cada vez, 
deixava passar a luz até a fotocélula po-
sicionada à frente do sistema, produzindo 
com isso uma imagem decomposta em 
24 linhas. No outro extremo, no lado do 
receptor, o sistema era idêntico, apenas 
substituindo a fotocélula por uma lâmpa-
da cuja intensidade era modulada pelo 
sinal proveniente da fotocélula. 

As limitações tecnológicas da época impe-
diam a boa reprodução das imagens graças 
à lentidão de resposta das fotocélulas de se-
lênio até então disponíveis, além da sua bai-
xa sensibilidade, o que a tornava insuficiente 
para ativar de forma satisfatória o elemento 
reprodutor de imagem do receptor. Isso fez 
com que Nipkow não levasse adiante seus 
estudos sobre o sistema, o que provocou um 
retardo na invenção da televisão. 

Enquanto isso, em 1887, Heinrich Rudolph 
Hertz descobriu a existência de ondas eletro-
magnéticas o que revolucionou a telegrafia, 
até então, realizada através de fios metálicos. 
Hertz ficou muito famoso e conhecido por 
esse trabalho, porém, sua contribuição no 
campo da ótica é igualmente importante em-
bora muito desconhecida. Foi ele o primeiro 
cientista a investigar o fenômeno do efeito fo-
toelétrico, ou seja, a capacidade que determi-
nadas superfícies possuem de emitir elétrons 
quando submetidas a radiações eletromag-
néticas acima de determinadas frequências. 
Ambos os estudos desenvolvidos por Hertz 
se tornaram, sem que ele pudesse imaginar, 
componentes fundamentais para o funciona-
mento da televisão.

Em 1880, o cientista francês Maurice Le 
Blanc, descobriu que se sucessivas ima-
gens fossem apresentadas a uma velocida-
de constante e determinada podia-se per-
ceber uma sensação de movimento, graças 
à persistência do sistema visual humano de 
reter por uma pequena fração de segundo 
a última imagem vista. Essa foi uma desco-

berta muitíssimo importante para a inven-
ção da televisão.

Poucos anos depois, em 1892, dois cientistas 
alemães, Julius Elster e Hans Friederich Get-
bel, produziram a primeira célula fotoelétrica 
prática, muito mais sensível e com resposta 
bem mais rápida do que o selênio, chegando 
a um componente de importância fundamen-
tal para o “conceito” da televisão. 

Numa terceira linha de pesquisas, o físico e 
matemático inglês Julius Plucker, em 1859, 
havia descoberto os raios catódicos, o que 
possibilitou que em 1897 o físico alemão Karl 
Ferdinand Braun construísse um tubo de raios 
catódicos com o qual podia controlar o feixe 
de elétrons, por ele produzido, e distribuí-lo 
controladamente sobre uma superfície fosfo-
rescente. Esse componente ficou conhecido 
como “tubo de Braun” (figura 2). 

Várias outras invenções ou descobertas que 
propiciaram e colaboraram para o apare-
cimento da televisão foram realizadas. Eu 
particularmente acredito, que a sua invenção 
começou a acontecer quando, em 1900, o 
francês Constantin Perskvi definiu e usou pela 
primeira vez a palavra “televisão”, unindo os 
termos “tele” do grego “longe” com a palavra 
latina “videre” (ver). Nessa ocasião, Perskvi 
apresentou no Congresso Internacional de 
Eletricidade, em Paris, uma tese que tinha 
como título “Televisão”, onde ele des

Figura 2 – Tubo de Braun
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crevia um equipamento que, utilizando as 
propriedades fotocondutoras dos elementos 
químicos permitia a transmissão de imagens 
à distância.

Em meados de 1906, simultaneamente, o 
russo Boris Lwowitsch Rosing e o físico ale-
mão A. R. B. Wehnett desenvolveram aparatos 
que envolviam tanto o sistema de disco de Ni-
pkow com algumas modificações mecânicas 

e a inclusão de espelhos para a captação de 
imagens, como os tubos de raios catódicos 
para formar o sistema de exibição dessas 
imagens, utilizando as bem sucedidas téc-
nicas que seus colegas cientistas, já citados, 
haviam alcançado. 

No ano de 1908, o engenheiro eletricista in-
glês Archibald Campbell Switon sugeriu que 
fossem utilizados tubos de raios catódicos 

tanto na captação como na reprodução das 
imagens. Ele via isso como solução para os 
problemas mecânicos que emperravam os 
sistemas de até então.

Em 1911, Sinding e Larsen propuseram a 
utilização de três canais para a transmissão 
do sinal de televisão sem fio, sendo um ca-
nal para a imagem, outro para o sincronis-
mo horizontal e o terceiro para o sincronismo 
vertical.

Em 1923, os pesquisadores W. S. Stephenson 
e G. W. Walton propuseram que a exploração 
da imagem fosse feita de forma entrelaçada 
no sistema de disco de Nipkow. Isso teria sido 
realmente uma boa solução para a época, não 
fossem a inércia mecânica do disco de Ni-
pkow e a lentidão da resposta das fotocélulas 
que limitavam muito o rendimento do siste-
ma de televisão, prejudicando, sobretudo, o 
aumento da definição das imagens. Mesmo 
assim, isso começou a definir o fim da era da 
mecânica na televisão. 

Em fevereiro de 1924, o escocês John Logie 
Baird demonstra, em Londres, uma transmis-
são semi-mecânica de imagens através de 
circuitos sem fios (figura 3). Paralelamente, 
o americano Charles Jenkins demonstra sua 
versão de transmissão mecânica de imagens. 
Ambos os sistemas eram baseados no siste-
ma de disco de Nipkow. 

Mas 1924 foi o ano que marcou uma nova 
etapa na evolução dos sistemas rumo à te-
levisão que conhecemos hoje. Nesse ano, o 
russo Vladimir Kosma Zworykin, discípulo 
de Boris Rosing e seu assistente em vários 
trabalhos de laboratório, patenteou o iconos-
cópio, primeiro tubo de raios catódicos espe-
cífico para câmeras de televisão (figura 4). 

O iconoscópio era um tubo de vácuo arma-
zenador de cargas cujo comportamento era 
extremamente dependente da luz. A imagem 
focalizada era armazenada na superfície fo-
tossensível do tubo em forma de cargas de 
onde era lida através de um feixe de raios 
catódicos controlado por campo magnético. 
Isso fazia com que esse sistema se livrasse 
de uma vez dos inconvenientes apresentados 
pelo sistema mecânico.

Em 2 de outubro de 1925, Baird conseguiu 
pela primeira vez visualizar no seu laborató-
rio a imagem de um rosto humano. Em 26 
de janeiro de 1926, ele apresentou para 14 
membros do Royal Institution, em Londres, 

TV DIGITAL DE PONTA A PONTA

Figura 3 – Sistema de televisão semi-mecânico de Baird
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seu sistema rudimentar de televisão e se tor-
na a primeira pessoa a transmitir imagens de 
silhuetas em movimento. Por isso, acho que 
podemos dizer que esta é uma data com bons 
motivos para ser considerada como a do apa-
recimento da televisão. 

Dois anos após, em 07 de janeiro de 1927, Philo 
Taylor Farnsworth patenteou uma nova versão 
de tubo de raios catódicos chamado “dissecador 
de imagens”. Porém o componente não oferecia 
uma resolução satisfatória (figura 5). Apesar dis-
so, com esse tubo mesmo foi realizada a primei-
ra demonstração de um sistema totalmente ele-
trônico, feita por John Logie Baird e Farnsworth 
em 03 de setembro de 1928.

A RCA (Radio Corporation of America) con-
vidou Zworykin para coordenar uma equipe 
encarregada de produzir em escala industrial 
o primeiro tubo de câmera de televisão, o que 
aconteceu em 1945. A esse tubo foi dado o 
nome de “orthicon”. Alguns anos depois, foi 
criado o “orthicon de imagem” (figura 6), um 
aperfeiçoamento do “orthicon”.

Como podemos observar, a invenção da te 
levisão ocorreu em três fases distintas que 
podem ser divididas em:
•	 A	 “fototelegrafia”	 que	 surgiu	 com	

a invenção das células fotoelétri-
cas, possibilitando a transmissão de 
imagens, embora estáticas, até um 
receptor. Era a transmissão de foto-
grafias via telégrafo;

•	 A	“televisão	mecânica”	que	 teve	 início	a	
partir da idéia patenteada por Nipkow em 
1884;

•	 A	“televisão	eletrônica”,	da	forma	que	
conhecemos hoje, originada a partir 
das participações de  Braun, que em 
1897 inventou o tubo de raios cató-
dicos, de Zworykin, que em 1924 in-
ventou o iconoscópio, possibilitando 
a eliminação  das partes mecânicas  
do sistema e da primeira exibição de 
Baird em Londres.

Não podemos deixar de mencionar, nesse ponto, 
o início dos estudos sobre a TV em cores. Mas 
por que tratarmos disso agora, se cronologica-
mente ainda estamos em 1928? Acontece que 
um visionário americano chamado Herbert Euge-
ne Ives, já em 1929 realizou uma transmissão 
em cores em Nova Iorque. A imagem mostrada 
por ele tinha apenas 50 linhas de definição e 18 
quadros por segundo e foi transmitida através de 
um par de fios.

Em 1940, o cientista húngaro Peter Carl Goldma-
rk mostrou um sistema mais aperfeiçoado con-
seguindo 343 linhas e 20 quadros por segundo. 
Podemos adiantar que as transmissões regulares 
de TV em cores nos EEUU só iriam começar em 
1954!

Para os cientistas e pesquisadores que viveram 
esse período, chegar a esse estágio da tecnolo-
gia não foi uma tarefa das mais simples, pois o 
marco de partida foi o de conhecimento zero e 
com recursos ínfimos perto do que temos hoje. 
Na verdade, a partir daqui a própria televisão 
começou a fornecer recursos para o seu próprio 
progresso, afinal, não existe coisa mais valiosa 
para a pesquisa do que a informação, e isso é o 
que a TV faz muito bem.

Os aperfeiçoamentos da tecnologia

A partir de 1927, os avanços relacionados à tec-
nologia de televisão se tornaram muito frequen-
tes, ocorrendo em espaços de tempo cada vez 
menores. Os primeiros televisores nada mais 
eram do que receptores de rádio contendo um 
tubo de neon que produzia uma imagem aver-
melhada de cerca de 3 x 2 cm gerada a partir de 
um disco de Nipkow com ligeiras modificações.

Nessa época, na Universidade de Massachuset-
ts, começavam estudos objetivando a melhoria 
da resolução de imagens dos aparelhos de TV, 
pois até então eles trabalhavam com apenas 30 
linhas. Em meados de 1929, a NBC (National 
Broadcasting Company) fez, através da emisso-
ra W2XBS, uma transmição com um sistema de 
60 linhas e ao final da década de 40, as resolu-
ções já alcançavam 240 linhas. 

Em 1935, começam a surgir as emissoras de 
TV nos países da Europa, uma com tecnologia 
mais avançada que a outra, numa competição 
que trouxe e tem trazido, até hoje, grandes 
benefícios para a humanidade. Nesse mesmo 
ano, a Alemanha (em março) e a França (em no-
vembro) iniciaram suas transmissões. A França 
surpreendeu o mundo com seu sistema de 819 
linhas de definição dando um show de imagem. 
Seu transmissor estava localizado na famosa 
Torre Eiffel.

Em 1936 foi o ano em que a Inglaterra inau-
gurou a sua emissora, a BBC de Londres, com 
um sistema de 405 linhas. Menos de um ano 
depois, a cerimônia de coroação do Rei Jorge 
VI foi transmitida através de três câmeras total-

Figura 4 – Iconoscópio de Zworykin Figura 5 – Philo Taylor Farnsworth e o Dissecador de imagem
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mente eletrônicas, o que foi testemunhado por 
cerca de 50 mil telespectadores. Nesse ano a 
Alemanha transmitiu pela primeira vez um dos 
maiores eventos mundiais que foram os Jogos 
Olímpicos de Berlim.

Nos anos seguintes, 1938 e 1939, Rússia e Es-
tados Unidos colocam no ar os seus sistemas de 
televisão. O sistema russo trabalhava com 625 
linhas e o americano com 525. Em Nova Iorque, 
a transmissão da NBC foi vista em cerca de 400 
receptores. O ano de 1939 marcou também o 

início das vendas dos primeiros receptores de 
televisão ao público. Até 1941 o som das es-
tações de televisão era transmitido em AM. A 
partir dessa data, ocorreu a mudança para FM, 
o que continua até hoje.

Quando estourou a Segunda Guerra Mundial, 
todas as emissoras em operação, exceto a da 
Alemanha, interromperam seus trabalhos. Isto 
provocou um certo atraso no progresso da tele-
visão, embora algumas pesquisas relativas à ar-
mas estratégicas e comunicações feitas durante 
esse período fossem aproveitadas na tecnologia 
da televisão.

No Brasil, a primeira exibição da televisão ocor-
reu também em 1939, durante a Feira Interna-
cional de Amostras, no Rio de Janeiro, numa 
apresentação em circuito fechado.

Em 1948, na cidade de Oregon, nos Estados 
Unidos, aconteceu a primeira transmissão de TV 
via cabo, graças à dificuldade da recepção dos 
sinais de TV provocada pelo perfil montanhoso 
do terreno da localidade.

No dia 28 de setembro de 1948, comemorando 

o centenário da cidade mineira de Juiz de Fora, 
foi feita a transmissão em caráter experimental 
de uma partida de futebol entre Bangu, do Rio 
de Janeiro, e Tupi, de Juiz de Fora. A transmis-
são foi realizada por conta e risco de Olavo Bas-
tos Freire, um técnico em eletrônica que teria 
montado, ele próprio, a câmera, o transmissor 
e o pequeno receptor com tela de 3 polegadas 
que ele utilizou para esse evento. Uma parte 
desses equipamentos se encontra preservada 
numa sala do antigo prédio da Prefeitura de Juiz 
de Fora, onde há informação de que essa câme-
ra exibia, originalmente, uma definição de 120 
linhas e 30 quadros por segundo. 

Oficialmente, porém, a entrada da televisão no 
Brasil se deu em 18 de setembro de 1950 com 
a inauguração da PRF-3, TV Tupi de São Paulo, 
tornando-se o primeiro país da América do Sul a 
ter um sistema de televisão implantado. O jorna-
lista Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira 
de Mello, dono dos Diários Associados foi o res-
ponsável pelo feito. 

O sistema adotado no Brasil era o americano, 
com definição de 525 linhas. O próprio Chate-
aubriand se encarregou de importar 200 recep-

TV DIGITAL DE PONTA A PONTA

Figura 6 – Zworykin e o seu orthicon de imagem
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tores e os mandar espalhar pela cidade para que 
a inauguração pudesse ser assistida.

Como curiosidade, antes da estreia do primeiro 
programa de televisão brasileiro, o “TV na Taba”, 
foi “inaugurado” o problema técnico!  Havia ape-
nas três câmeras e, horas antes da transmissão 
uma apresentou problema e não pode ser usada. 
O programa foi ao ar com apenas duas câmeras.

As cores na TV

Embora os avanços tecnológicos continuassem a 
todo vapor, melhorando os tubos de captação de 
imagens, tubos cinescópios, circuitos de recep-
ção, de transmissão e de captação das imagens, 
em 1954, acontece o primeiro grande avanço da 
história da televisão desde o seu aparecimento. 
Os Estados Unidos começam a transmitir imagens 
em cores. 

Esse avanço, porém, vem acompanhado de um 
grande problema. Nessa época já existiam no 
mundo cerca de 10 milhões de receptores em 
branco e preto. Para assistir as imagens colori-
das, os receptores teriam que ser trocados, pois 
a tecnologia empregada para os monocromáticos 
era diferente daquela dos coloridos. Como fazer 
para que quem optasse por não trocar de imediato 
seus aparelhos pudesse continuar vendo TV em 
branco e preto? Isso mostrou que não era sim-
plesmente ir mudando o sistema de transmissão 
de branco e preto para cores, mas era preciso que 
fossem criadas algumas normas que regulassem 
essa transição. Isso fez com que os americanos 
criassem um comitê normalizador, chamado NTSC 
(National Television System Committee) que criou 
as regras e as normas para a nova tecnologia.

O alcance das transmissões de TV tendia a se ex-
pandir mundialmente, mas isso era limitado pelos 
processos e natureza das transmissões. Assim, 
nos Estados Unidos, a AT&T lançou o primeiro sa-
télite artificial para retransmissão de televisão, o 
Telstar I, que em 23 de julho de 1962 espalhou os 
sinais de TV para uma área jamais alcançada. O 
primeiro grande evento a ser transmitido via satéli-
te foram os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964.

Em 1967, a Alemanha criou seu próprio sistema 

em cores chamado PAL (Phase Alternation Line). 
O padrão americano mostrava algumas deficiên-
cias, sendo a principal delas a inversão das cores 
na recepção, tanto que, jocosamente, o pessoal 
técnico passou a chamar o sistema de Never Twi-
ce the Same Color, ou seja, “nunca duas vezes 
a mesma cor”. O sistema alemão tinha como 
uma de suas metas a correção desse problema 
e obteve pleno êxito.  No NTSC, a deficiência foi 
também posteriormente corrigida.

A França, nesse mesmo ano, introduziu seu sis-
tema SECAM (SÈquentielle Couleur À Mémoire). 
O problema com o sistema francês foi que ele 
não era compatível com o sistema branco e preto, 
obrigando a população a efetuar a troca de seus 
televisores.

Em 19 de fevereiro de 1972, a transmissão da 
Festa da Uva de Caxias do Sul-RS, marcou a pri-
meira vez que a televisão era exibida em cores no 
Brasil. Oficialmente, porém, a inauguração dessa 
tecnologia no nosso país ocorreu em 31 de mar-
ço desse mesmo ano.

A TV Tupi já havia transmitido em cores, na dé-
cada de 60, um seriado de faroeste chamado 
Bonanza. Curiosamente, nenhum telespectador 
viu essa transmissão, pois não existia na época, 
receptores de TV em cores no Brasil.

O sistema de transmissão escolhido pelo Bra-
sil foi o alemão modificado, ou seja, o PAL-M. 
Modificado porque, na Alemanha, o sistema foi 
originalmente concebido para trabalhar com a 
frequência de rede de alimentação de 50 Hz, que 
é utilizada também para definir a frequência de 
quadros e, por consequência, a de campos, uma 
vez que esses dados são obtidos a partir da fre-
quência de rede. No Brasil, a frequência da rede 
de alimentação é 60 Hz, o que muda os parâme-
tros mencionados. Por isso o “M”. Na tabela 1 
podem ser vistas as principais diferenças entre 
os padrões NTSC e PAL, e na tabela 2 as vari-
áveis que definem os padrões e subpadrões de 
transmissão.

O Brasil foi o único país no mundo a adotar o pa-
drão PAL-M, e isso trouxe sérios problemas para 
nossa televisão. O principal deles foi a inexistên-
cia de equipamentos especificamente projetados 

para esse sistema, pois não era viável comercial-
mente aos fabricantes internacionais a produção 
exclusiva de equipamentos para o Brasil. Outro 
problema era o envio ou recepção de programas 
para o exterior, pois tudo precisava ser transco-
dificado. Com isso, fazer TV em cores no Brasil 
acabou ficando muito mais caro do que nos ou-
tros países.

Os progressos continuaram sem pausa e, a cada 
ano, nas feiras e congressos nacionais e inter-
nacionais de televisão, muitas novidades eram 
apresentadas nas mais diversas áreas. As válvu-
las já cederam seus lugares aos transistores e 
esses, logo em seguida, aos circuitos integrados. 
Com isso, os aparelhos, que já haviam se tornado 
bem pequenos, passaram a ser portáteis e ali-
mentados por baterias. No lado das emissoras 
e produtoras, eram muitos os modelos de novas 
câmeras, monitores, switchers, gravadores e re-
produtores de vídeo, transmissores, enfim, tudo 
que se imaginasse em termos de equipamentos 
de vídeo e também de áudio. Do lado do consu-
midor, os receptores passaram a ser melhorados 
até mais de uma vez por ano. Começaram a apa-
recer os receptores com telas planas, aparelhos 
mais e mais finos e super leves, áudio estereofô-
nico de 2.1 canais, e assim por diante. Os gra-
vadores de vídeo domésticos, antes gravadores 
e reprodutores de fitas VHS, agora deram lugar 
aos gravadores e reprodutores de discos digitais, 
os DVDs. Até as máquinas fotográficas abando-
naram os velhos filmes e se tornaram digitais, 
além de gravarem vídeo. Os telefones celulares 
apareceram e a cada dia um novo modelo, me-
nor e com maior número de funções passa a ser 
apresentado para o consumo, e ele também gra-
va vídeo. E nada disso parou mais de acontecer 
e de inovar.

A TV digital

No início da década de 1980, o nível tecnológico 
relacionado à televisão já permitia que o mundo 
científico começasse a ter idéias sobre uma certa 
TV digital, embora já nos anos 70, a TV estatal ja-
ponesa NHK (Nippon Hoso Kyokai), liderando um 
consórcio de cerca de 100 estações comerciais 
do país, já tivesse encomendado aos cientistas 
do NHK Science & Technical Research Labora-
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tories o desenvolvimento de um sistema 
de televisão de alta definição que seria 
chamado de HDTV (High Definition Tele-
Vision). Isso indicava a segunda grande 
virada da tecnologia de televisão desde 
a sua invenção. 

A meta das pesquisas da TV digital era 
chegar a uma solução que situasse o 
telespectador mais próximo do cinema, 
tanto com relação ao vídeo como ao 
áudio. Para isso, a nitidez da imagem 
precisava ser muito melhorada. Também as di-
mensões e o formato das telas teriam que ser 
repensados, de forma a proporcionar a sensação 
de estar dentro de uma sala de projeção cine-
matográfica. Essas eram então as exigências 
iniciais para o HDTV. 

Tecnicamente falando, a primeira coisa a ser 
pensada era como dobrar o número de linhas 
da imagem. A segunda, o que fazer para que 
o sistema de transmissão de 6 MHz pudesse 
comportar esse aumento de definição sendo que 
essa largura de banda não poderia ser alterada. 

Os cientistas envolvidos perceberam logo que a 
tarefa seria árdua. Por outro lado, sabiam que 
a tecnologia digital existente já oferecia recursos 
suficientes para, pelo menos, iniciar os trabalhos. 
Então, mãos à obra...

Tabela 2

SUB PADRÃO

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

KI

L

M

N

SISTEMA NTSC OU PAL

MODULAÇÃO DE VIDEO

POSITIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

NEGATIVA

NEGATIVA

NEGATIVA

NEGATIVA

POSITIVA

NEGATIVA

NEGATIVA

FREQUÊNCIA VERTICAL

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

50 Hz

60 Hz

50 Hz

QUADROS

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

30

25

LINHAS

405

625

625

625

819

819

625

625

625

625

625

625

525

625

BANDA

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

VHF

UHF

UHF

UHF

UHF

UHF

UHF

VHF/UHF

VHF/UHF

FREQUÊNCIA HORIZONTAL

15.625 kHz

15.625 kHz

15.625 kHz

15.625 kHz

15.625 kHz

15.625 kHz

15.625 kHz

15.625 kHz

15.625 kHz

15.625 kHz

15.625 kHz

15.625 kHz

15.734 kHz

15.625 kHz

PADRÃO

NTSC

PAL

FREQ. SUBP. COR

3,579545 MHz

3,575611 MHz

FASE DE BURST

FIXA

Tabela 1

INVERTE 
LINHA A LINHA
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TV DIGITAL DE PONTA A PONTA

Alberto é Supervisor de Projetos da TV Cultura de 
São Paulo, diretor da Adeseda – Consultoria e Pro-
jetos -, Coordenador e  Revisor Técnico da Revista 
da SET. E-mail: adeseda@uol.com.br

Em 1981, no Japão, o HDTV dava seus primei-
ros passos com a entrada em operação durante 
cerca de uma hora por dia, do serviço Digital Hi-
-Vision Broadcasting, promovido pelo consórcio 
Hi-Vision Promotion Association. Isso estimulou 
a comunidade científica européia a iniciar seus 
trabalhos 
visando o desenvolvimento de um padrão pró-
prio, o que resultou numa alternativa parecida 
com a japonesa, que foi chamada de MAC (Mul-
tiplexed Analog Components), criando o sistema 
HD-MAC de alta definição.

Vendo o empenho dos japoneses e europeus 
nessa área, os americanos não queriam ficar de 
fora. Por isso, em 1983 criaram a FCC (Federal 
Communication Commission) com o objetivo de 
desenvolver o padrão digital de televisão ameri-
cano. Surgiu então, em 1987, o ATV (Advanced 
TeleVision) para estudar os rumos da nova tec-
nologia.

Enquanto isso, em 1990, a ITU (International Te-
lecommunications Union) padronizou o primeiro 
formato HDTV através da Recomendação BT.709 
Part 1, estabelecendo os sistemas 1035i30 e 
1152i25. O sistema 1152i25 nunca chegou 
a ser utilizado comercialmente e o 1035i30 
foi substituído mais tarde pelos atuais 1080i e 
1080p, através da Part 2 da mesma Recomen-
dação. 

No ano de 1991, os EEUU iniciam os testes com 
HDTV. Na Europa, é fundado em 1993, o Projeto 
DVB (Digital Video Broadcasting), que se tornou 
o padrão de TV digital daquele continente. Dois 
anos após, a França fez a primeira transmissão 
digital no padrão DVB.

Em 1994, a SET (Sociedade Brasileira de Enge-
nharia de Televisão) e a Abert (Associação Brasi-
leira de Emissoras de Rádio e Televisão) iniciam os 
estudos para a implantação do sistema brasileiro 
digital de televisão.

Em 16 de setembro de 1995 os americanos 
criam o seu padrão de TV digital, o ATSC (Ad-
vanced Television Systems Committee). O traba-
lho desse grupo definiu as diferenças entre os 
padrões HDTV (High Definition TeleVision), EDTV 
(Enhanced Definition TeleVision), SDTV (Standard 
Definition TeleVision) e LDTV (Low Definition Tele-
Vision) cujas especificações técnicas conhecere-
mos nas edições posteriores da revista.

Em 1997, a NHK criou o consórcio DiBEG (Digital 
Broadcasting Experts Group), cuja meta principal 
era o desenvolvimento do padrão de TV digital do 
Japão, o ISDB (Integrated Services Digital Broad-
casting).

A Rede Globo de Televisão, em 1998 transmitiu 
em alta definição a partida de futebol entre Brasil 
e Escócia, abrindo a Copa do Mundo da França. 
Esse evento marcou a primeira transmissão di-
gital da televisão brasileira. Nesse ano ocorreu 
também o início da transmissão experimental de 
HDTV nos Estados Unidos e a Suécia e o Reino 
Unido fizeram as suas primeiras transmissões de 
TV digital terrestre.Em 2000 a Alemanha se tor-
nou o primeiro país da Europa a realizar o switch-
-off analógico total. 

Em 2003 o Japão lança comercialmente seu 
sistema de televisão digital terrestre, o ISDB-T. 
Nesse mesmo ano, em 26 de novembro, o Ato 
Presidencial 4.901 institui o SBTVD (Sistema Bra-
sileiro de TV Digital) visando a criação do modelo 
de referência para transmissão de TV digital ter-
restre no Brasil.

No ano de 2006, após o longo período de estu-
do iniciado em 1994 analisando os três sistemas 
existentes, o governo brasileiro anuncia que o sis-
tema japonês ISDB-T será a base da sua televisão 
digital terrestre e, no dia 2 de dezembro de 2007, 
inaugura comercialmente as suas transmissões. 
O sistema adotado no Brasil foi o japonês ISDB-
-T, porém com um retoque brasileiro, tornando-se 
ISDB-TB.

Uma das principais alterações feitas pelos pesqui-
sadores brasileiros foi a mudança da codificação 
dos sinais de vídeo e de áudio melhorando signi-
ficativamente o sistema. Originalmente, o sistema 
japonês utiliza o MPEG-2 para codificar o vídeo e 
o MPEG-2 AAC para o áudio. No Brasil, o vídeo é 
codificado em H.264 (ou MPEG-4 Parte 10) e o 
áudio em HE AAC v2 (ou AAC+). Nas transmis-
sões móveis (1 Seg), o Japão utiliza para o vídeo 
o H.264 a 15fps e para o áudio o HE-AAC v.1 low 
complexity e o Brasil para o vídeo o H264 a 30fps 
e para o áudio o HE-AAC v.2 low complexity.

Mais detalhes técnicos sobre o sistema brasileiro 
serão fornecidos nas matérias a serem publica-
das nas edições posteriores da revista, que darão 
continuidade ao assunto.

O futuro

Até os dias de hoje, a televisão digital ainda não 
foi implantada em todos os países do mundo, 
existindo ainda muitos deles que nem sequer a 
escolha de padrão fizeram. Porém, os avanços 
tecnológicos continuam a todo vapor.

Já é uma realidade, por exemplo, a televisão em 
3D, embora criticada e desacreditada por muitos. 
Seu desenvolvimento só foi possível com o ad-
vento das tecnologias digitais para a televisão.

O áudio dos sistemas, que no início era mono (um 
canal), passou a ser estéreo (dois canais) e agora, 
com a TV digital, conta com 5.1 canais. A defi-
nição dos receptores, nos sistemas analógicos, 
chega a cerca de 650 linhas, e no digital supera 
as 1000 linhas.

Pensando mais adiante, em abril de 2006, a NHK 
apresentou um sistema de televisão que estava 
sendo desenvolvido desde 1995 em seus labo-
ratórios (NHK STRL- Science & Technology Rese-
arch Laboratories). Tratava- do UHDTV (Ultra High 
Definition TeleVision). A apresentação foi feita 
durante a NAB, em Las Vegas, e eu mesmo tive 
o prazer de vê-la ao vivo e com muita emoção. 
O sistema esnoba uma resolução de 33 milhões 
de pixels (7680 x 4320). Essa tecnologia, que já 
foi tema de uma matéria apresentada em cinco 
partes (Leia nas edições 108, 109, 110, 111 e 
112 da Revista da SET), foi mostrada numa tela 
de aproximadamente 9 x 6 metros e impressio-
nou tanto por sua altíssima resolução como pelo 
número de linhas de varredura (4.000) e também 
pelo sistema de áudio de 22.2 canais. 

Só para termos uma noção do que isso repre-
senta, a resolução de um sistema atual de HDTV 
é de dois milhões de pixels no padrão de 1.920 
x 1.080 e na TV analógica normal é de 200 mil 
pixels. Em resumo, o sistema, que tem sido apre-
sentado experimentalmente e com previsão de 
estar pronto em 2025, promete uma resolução 
simplesmente 16 vezes maior do que a atual 
HDTV. 

Estamos cronologicamente situados na era da TV 
digital. Nas próximas edições da Revista da SET 
começaremos a tratar de assuntos mais técnicos, 
como as inovações que essa nova tecnologia pro-
porcionou e o que ainda está por vir.



Durante o café são discutidos temas de interesse mundial

O SET e Trinta é um encontro consagrado na NAB

Da criação ao consumo, através de múlti-
plas plataformas e nacionalidades incon-
táveis, o NAB Show é o lar para as solu-

ções que transcendem a radiodifusão tradicional 
e abraçam a entrega de conteúdo para novas 
telas de novas maneiras” é com esse lema que 
a National Association of Broadcasters (NAB). 
Este ano o evento acontece entre os dias 14 e 
19 de abril. Com mais de 100.000 participantes 
de 157 países e mais 1.500 expositores, o NAB 
Show é o mercado final para mídia digital e en-
tretenimento.

Para o vice presidente da SET, Olimpio Franco, o 
NAB Show sempre promete e cumpre seu papel, 
pois é um momento de atualização e verificação 
de tendências. Além da exposição e palestras, 
o evento é um ponto de encontro para diversas 
delegações, empresas e entidades. É o caso do 
espaço reservado para o SET e Trinta, onde além 
de um café da manhã, são apresentados temas 
que movem o mercado nacional e internacional. 
Ainda em planejamento, o SET e Trinta desse 
ano trará muitas palestras e a delegação bra-
sileira pode esperar para assistir temas sobre a 
evolução da TV aberta e também as possibilida-
des de produções com sistemas além de HDTV.

Um dos painéis preparados para o SET e Trinta 
tratará do tema “FoBTV- o Futuro da Radiodofu-
são de Televisão”. Líderes do setor de diferentes 
partes do mundo foram convidados a opinar so-
bre como a televisão aberta deve evoluir, seus 
principais desafios e as tecnologias, em desen-
volvimento, que são candidatas a integrar essa 
próxima geração. Estarão presentes no painel 
Mark Richer, da ATSC, Keiichi Kubota, da NHK, e 
Lieven Vermaele, da EBU. O tema é de extrema 
importância, pois em novembro de 2011, líde-
res do setor de televisão, reunidos em Shangai, 
na China, assinaram uma declaração pedindo a 
cooperação global para definir novos requisitos, 
unir padrões e promover o compartilhamento 
de tecnologias, visando à próxima geração da 
televisão no ar. O painel acontecerá no dia 18 de 
abril, na sala SET Brasil.

Os brasileiros contam com o apoio da Embaixa-
da Americana que, como nos anos anteriores, 
organiza a delegação oficial do Brasil para visitar 
o NAB Show 2012, faz agendamento para en-
trevistas em grupo para obtenção de visto para 
os empresários, dispõe de um representante do 
Departamento de Comércio dos Estados Unidos 
para acompanhar a delegação, com o intuito de 
ajudar a identificar oportunidades e produtos de 
interesse na feira, dará assistência para realiza-
ção de reuniões exclusivas com expositores e vi-
sitas técnicas e disponibilizará de um intérprete 
para reuniões previamente agendadas.

Os organizadores do NAB Show estão preparan-
do diversas conferências, que ocorrerão em pa-
ralelo à feira, atendendo temáticas de gerencia-
mento e engenharia de radiodifusão, produção e 
pós-produção, multimídia e cinema digital. Bra-
sileiros estarão entre os palestrantes. A nossa 
diretora editorial Valderez de Almeida Donzelli, 
ministrará uma palestra em parceria com o pro-
fessor Gunnar Bedicks, ambos representando a 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

A palestra “Elliptical Polarization: Influences on 
the Performance of Digital TV Coverage” (Polari-

Por Gilmara Gelinski

NABSHOW - MOMENTO DE ATUALIZAÇÃO E 
VERIFICAÇÃO DAS TENDÊNCIAS
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zação Elíptica: Influências sobre o Desempenho 
de Cobertura da TV Digital), prevista para o dia 
17 de abril, às 15h00 horas, tem a finalidade de 
apresentar uma comparação dos resultados ob-
tidos com diferentes configurações de antenas 
de transmissão com a polarização horizontal, 
vertical e elíptica em proporções diferentes para 
as componentes vertical e horizontal. Os resul-
tados foram obtidos através de uma pesquisa 
realizada em São Paulo, entre agosto de 2009 
e agosto de 2011, com base em UHF canal 60. 
Os dados foram coletados por meio de simula-
ções teóricas e testes práticos para a recepção 
do sinal de TV em campo.

O painel tratará da aplicação de transmissão 
de TV digital que adiciona a possibilidade de 
recepção móvel e portátil, onde o tipo de pola-
rização da antena de transmissão é uma das 
variáveis na concepção do sistema de trans-
missão. A polarização horizontal é mais fre-
quentemente usada por emissoras de TV, mas 
talvez ele não seja adequada para receptores 
móveis e portáteis, uma vez que suas antenas 
operam em diferentes posições, ou seja, ho-
rizontal, vertical ou mesmo oblíqua, causando 
uma redução do nível de recepção do sinal. 
Este problema é conhecido e esperado pelos 
engenheiros da radiodifusão, mas ainda não 
foi resolvido. Desta forma motiva estudos e 
profissionais de pesquisa e fabricantes, com 
o foco para otimizar DTV da estação. 

Outro brasileiro que estará entre os palestrantes 
será Ricardo Scalamandre da TV Globo. Ele 
participará do painel “Tendências de TV: Tele-
novelas Novas” (TV Trends: New Telenovelas) 
que tratará o crescimento das telenovelas em 
países além dos da América Latina. Atual-
mente elas estão sendo produzidas em países 
como Israel, Jordânia, Coréia do Sul, Roménia 
e Espanha. A evolução na distribuição mul-
tiplataforma também será um dos temas do 
painel que terá como moderador Dom Serafi-
ni, da Video Age International, e palestrantes 
da Venevision, Univision e Azteca. A sessão 
está prevista para quarta-feira dia 18 de abril, 
das 11h30 às 12h30.

Ano após ano, o NAB Show é um ambiente 
fértil para os executivos de transmissão, en-
genheiros, profissionais de comunicação e de 
gestão. Ele fornece uma one-stop-shop para 
aprender sobre política, tecnologia e soluções 
de negócios que estão revolucionando o setor 
de radiodifusão. Segundo o diretor da Raycom 
Media e presidente do conselho das afiliadas 
da CBS, Wayne Daugherty, as reuniões reali-
zadas pela emissora na NAB estão entre os 

PRÉ-NAB

Estande da Biquard no Pavilhão Brasil 2011

As empresas esperam fechar bons negócias durante a feira

O Pavilhão Brasil é um dos maiores pavilhões Internacionais 
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encontros mais produtivos que fazemos du-
rante o ano. Para Chris Brown vice-presidente 
e executivo de operações de negócios e con-
venções da NAB, “o evento dá aos executivos 
uma oportunidade de aproveitar, conhecer e 
explorar mais as novas tecnologias da indús-
tria de radiodifusão. “Estamos ansiosos para 
receber as reuniões bem sucedidas das filiais 
de rede”.

No site da Associação Brasileira de Rádio e 
Televisão (Abert) a Associação Internacional 
de Radiodifusão (AIR) faz um convite aos ra-
diodifusores de diversos países para compor 
a delegação que vai participar do NAB Show 
2012. A entidade, que representa 17 mil 
emissoras de rádio e TV nas Américas, Europa 
e Ásia, fez um acordo com a NAB. De acordo 
com a assessoria de imprensa da Abert, a 
parceria entre as duas entidades internacio-
nais permitirá aos associados da AIR-Abert o 
acesso gratuito nos quatro dias de realização 
da feira de produtos (Expo Show 2012) e um 
desconto de 100 dólares na taxa de inscrição 
para as conferências, entre outras cortesias. 

A Associação das Emissoras de Rádio e Tele-
visão do Estado de São Paulo (AESP) também 
estará presente na NAB 2012 e disponibiliza-
rá de uma equipe para apoiar e prestar infor-
mações aos seus associados. A entidade está 
preparando encontros com representantes do 
setor da radiodifusão norte americana para 
trocas de informações e contribuições para o 
setor brasileiro. 

No dia 16 de abril, às 12h30, a Aesp promo-
verá o encontro do Rádio no Espaço Brasil, 
piso térreo, sala 116. Durante uma hora e 
meia os convidados poderão assistir a uma 
palestra com o vice-presidente executivo de 
integração de engenharia e sistemas da Clear 
Channel, Jeff Littlejohn. Sua atuação se dá 
especialmente em sistemas de distribuição 
de conteúdo e dados, tanto para empresas 
como para usuários finais, através de AM, 
FM, Rádio HD e internet streaming para uma 
ampla variedade de dispositivos de consumo. 
Em seu currículo estão lideranças como o 
tráfego de toda a rede para se tornar a pri-
meira emissora norte americana a lançar uma 
RDS-TMC (Radio Data System – Traffic Mes-
sage Channel) Traffic Service em tempo real. 
Liderou também a implementação da equipe 
(TTN) de HD Radio Data Service, que inclui 
desde informações de trânsito até preços dos 
combustíveis. Atualmente lidera a implemen-
tação em larga escala de logos das estações 
sincronizados com o Rádio de alta definição. 

PRÉ-NAB

As  empresas fazem parte  Projeto Eletroeletrônicos

Empresários dizem que a feira é um espaço para abrir portas internacionais

O Fórum SBTVD também estará presente na NAB 2012
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Pavilhão Brasil é um caminho 
para expandir os negócios
Mais uma vez o Sindvel e Apex confirmam 
suas presenças no NAB Show levando 
para a feira o Projeto Eletroeletrônicos lo-
calizado no Pavilhão Brasil. Desde 2010 
o espaço é considerado um dos maiores 
pavilhões internacionais. Denominado 
Broadcast Brazil, o pavilhão é coordena-
do pelos gestores do Projeto Setorial In-
tegrado Eletroeletrônicos Brasil (PSI) do 
Sindvel, em parceria com a Apex-Brasil. A 
iniciativa tem apoio da SET e do Fórum do 
Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre 
(SBTVD), que terá um estande dentro do 
pavilhão.

Segundo José Leandro Souza, adminis-
trador do PSI, além das empresas o pa-
vilhão também será palco para palestras 
preparadas e ministradas pelas próprias 
participantes. Entre os temas abordados 
estarão a TV digital, software de intera-
tividade para a TV digital, processamento 
de áudio digital e muitos outros. Estarão 
presentes no pavilhão as empresas: Ati-
va Soluções, Biquad, Casablanca Online, 
EITV, Ideal Antenas, Inatel, Linear, Playlist, 
RF Telavo, Screen Service, Showcase Pro 
STB, Tecsys, TQTVD, Transtel, TSDA.

As empresas expositoras do Pavilhão Bra-
sil estão otimistas, muitas delas já partici-
param diversas vezes do evento e sempre 
tiveram bons resultados. Motivadas pelo 
mercado que se abre com as transmissões 
digitais os empresários falaram sobre 
suas expectativas com o evento deste ano.

Ideal Antenas
Com o recente acordo firmado com a em-
presa Shively Labs, a Ideal Antenas quer 
abrir novas possibilidades na feira. “Esta-
mos participando pelo sexto ano conse-
cutivo e as expectativas são as melhores 
possíveis, visto que no decorrer destes 
seis anos, muitos negócios de exporta-
ção foram possíveis, inclusive foi no NAB 
Show 2010, que começamos as negocia-
ções com a Shively Labs. Quando inicia-
mos nossos trabalhos em 2007 para par-
ticipar desta feira, não tínhamos idéia da 
dimensão e dos excelentes resultados que 
surgiriam após o evento. Nós passamos a 
ser reconhecidos no mercado mundial e 
mais ainda mercado latino. O NAB Show 
é a oportunidade que temos de estar ao 

lado dos maiores fabricantes do mundo no 
setor de radiodifusão e ainda, ter o reco-
nhecimento deles”, Marcelo Zamot, enge-
nheiro de telecomunicações.

Eitv
“Nós vamos participar pelo quarto ano do 
Pavilhão Brasil e as nossas as expecta-
tivas para a NAB 2012 são as melhores 
possíveis. Com o crescimento da TV digital 
e do padrão ISDB-T

B
 na América Latina, 

o evento é uma ótima oportunidade para 
fortalecer nossos relacionamentos comer-
ciais nestes países, sendo um excelente 
ponto de encontro com nossos parceiros e 
clientes da América Latina”, Rodrigo Arau-
jo, diretor comercial.

ScreenService
“Nossas expectativas são muito positivas 
e a cada ano vemos o crescimento da vi-
sibilidade de nossos produtos frente à sua 
apresentação na feira, assim como tam-
bém tem sido sempre bem aceitas as no-
vas tecnologias que apresentamos no NAB 
Show. Acreditamos que em cada partici-
pação há a oportunidade da troca de in-
formações e conhecimentos para aperfei-
çoarmos e crescermos juntos com nossos 
parceiros. Isso faz com que, a cada ano, 
nossos produtos estejam sempre superio-
res as expectativas de nossos clientes”, 
Júlio do Prado Rocha, diretor comercial, e 
Felipe Zorzi, analista de marketing.

Biquad
É o segundo ano consecutivo que parti-
cipamos do NAB Show e, assim como foi 
em 2011, esperamos bons resultados no 
evento deste ano. Com um pouco mais de 
ousadia e novos objetivos, a nossa empre-
sa se fortaleceu e reestruturamos nosso 
departamento de exportações com o pro-
pósito de abrir novos canais de distribuição 
fora do Brasil e o NAB Show 2012 será um 
evento estrategicamente importante nesse 
sentido. A participação da Biquad na feira 
de Las Vegas e em outros eventos interna-
cionais é uma grande oportunidade para 
geração de novos negócios e demonstram 
a visão global da empresa que aposta alto 
nas exportações para o ano de 2012. Além 
de abrir novos horizontes no mercado ex-
terno a participação nos eventos interna-
cionais agregam mais valor a nossa marca 
no Brasil”, Diego Campos Tomáz, gestor 
de marketing

TQTVD 
“Diante da nossa quarta participação, a 
nossa visão sobre o NAB Show é que esta 
feira concentra os principais tomadores de 
decisão do mercado ISDB-T e neste even-
to podemos demonstrar os nossos pro-
dutos para este mercado: StickerCenter/
AstroTV (solução baseado no padrão IBB 
(ITU) que harmoniza os aplicativos envia-
dos pelas emissoras e aqueles que conso-
mem recursos da banda larga), AstroPlay 
(Playout - gerador de carrossel, EPG, CC 
integrado ao StickerCenter), Consultoria 
em desenvolvimento de aplicativos Ginga), 
Astrodevnet - rede de desenvolvedores de 
aplicativos Ginga/Stickers”, David Britto, 
diretor de Estratégia de Técnologia.

TSDA
É principal porta de entrada porque as 
principais empresas de radiodifusão. Ela é 
importante não só para exportação como 
para marcar presença junto à delegação 
brasileira. Nós reforçamos rótulo que te-
mos de exportador de tecnologia. E o fato 
de o sistema brasileiro de TV digital estar 
sendo utilizado por outros países, reforça 
a nossa participação. Essa é a nossa quin-
ta participação neste evento, neste perío-
do, nós já formamos representações com 
quase todos os países da América Latina e 
estamos trabalhando para colocar nossos 
produtos com Argentina, Chile, Colômbia 
ou seja, estamos cada vez mais aumen-
tando nossa faturamento com a parte de 
exportação, participando de feiras como a 
NAB, nos Estados Unidos, e SET, aqui no 
Brasil”, Ulisses Barreto, diretor comercial.

Playlist
“Para nós, a maior importância em par-
ticipar do NAB Show é expandir para o 
mercado exterior, principalmente, para os 
países da América Latina. Nosso produto é 
um software para o setor de rádio que está 
no mesmo patamar de os produtos produ-
zidos na França, Itália e Estados Unidos. 
Nós estamos participando pela primeira 
vez da NAB e esperamos poder fazer bons 
negócios com os radiodifusores do Brasil 
também. Nós queremos conhecer outros 
mercados brasileiros, como o do Mato 
Grosso, Goiânia e Amazônia”, João Mar-
celo Costa, diretor de tecnologia

Gilmara é editora da Revista da SET. e-mail: 
gelinska@gmail.com
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O sistema de transmissão de TV 
digital brasileiro mudou totalmente o 
cenário no setor. Vimos na matéria de 

transmissores as fusões que aconteceram e o 
movimento para que as empresas atendessem 
à nova demanda que surge. No mercado de 
antenas não é diferente, os fabricantes estão 
muito otimistas com o crescimento do setor e 
com a ampliação de suas áreas de atuação 
no Brasil e no restante da América Latina. 
O sistema de TV digital oferece um novo 
conceito de televisão em alta definição, sem 
interferências, com mobilidade e interação. 
Mas para que isso aconteça os equipamentos 
de transmissão e recepção precisam estar de 
acordo com a nova tecnologia. Responsáveis 
pela transferência plena da potência dos 
transmissores até chegar à casa dos 
telespectadores, as antenas para o sistema 
digital necessitam ter desempenho melhor do 
que as usadas em transmissão analógica – 
desde o conceito de seu projeto até a forma 
de instalação. 

De acordo com o engenheiro William Ammons, 
diretor de vendas e marketing da empresa 
norte americana Micronetixx Comunicação, 
representada aqui no Brasil pela empresa 
Savana Comunicações, “a TV digital precisa 
de um planejamento cuidadoso para cobrir as 
mesmas áreas do sistema analógico. Com a 
transmissão analógica é possível receber um 
sinal mesmo que fraco em qualquer lugar. Já 
a transmissão digital não é assim. Há uma 
completa perda de sinal, quando atinge um 
determinado nível mínimo de alcance. Por 
isso a tendência com as transmissões de 
televisão digital é a utilização de um menor 
ganho de transmissão de antena e um maior 
poder de transmissor para aumentar os níveis 
de sinal sobre o núcleo da cidade. Com a TV 
analógica seus telespectadores estão em 
locais fixos, com TV digital estão também em 
movimento”. 

Diante dessas novidades e demandas por 

Por Gilmara Gelinski

TRANSMISSÃO DIGITAL AUMENTA A DEMANDA 
NO MERCADO DE ANTENAS

!

equipamentos mais potentes, os fabricantes 
de antenas trataram de aumentar seu quadro 
funcional, sua carta de produtos e realizaram 
novas parcerias com empresas internacionais. 
Elas também estão trabalhando para ampliar 
sua área de atuação e ganhar novos 
clientes, tanto no Brasil como em mercados 
internacionais, principalmente os da América 
Latina. 

Os representantes das empresas de antena 
afirmam que com o sistema de TV digital nipo-
brasileiro ISDB-TB as expectativas são muito 
boas e os desafios são grandes, por isso, 
novas parcerias aparecem no mercado. O 
reflexo se dá em toda a cadeia da radiodifusão, 
pois as redes de televisão brasileira terão que 
trocar suas antenas, gerando essa crescente 
demanda por antenas digitais e também 
antenas analógicas que continuam sendo 
comercializadas. 

Orgulhosos com a contribuição que empresa 
Ideal Antenas deu para o avanço dos estudos 
voltados à transmissão de sinal digital de 
televisão no Brasil, o diretor industrial Mario 
Evaristo Barroso Vilela e o engenheiro de 
vendas Marcelo Arantes Zamot dizem estar 
muito satisfeitos com esse movimento. Eles 
lembram, que, durante o Congresso SET 

2008, uma das palestras ministradas por 
dois grandes fabricantes internacionais de 
sistemas irradiantes abordaram o assunto 
de cobertura do sinal digital no Brasil. Tal 
palestra citava as dificuldades de irradiação 
do sinal em virtude do relevo brasileiro. E para 
gratificação deles, os palestrantes apontaram 
o projeto de antenas da Ideal, genuinamente 
brasileiro, implantado por uma emissora de 
televisão, em Campinas. Para eles essa foi 
uma forma de reconhecimento que o Brasil 
sabe fazer tecnologia. 

Para Raul Ivo Faller, gerente geral da 
Kathrein Mobilcom Brasil, mesmo com a 
lentidão na obtenção das outorgas digitais, 
o mercado mostra sinais claros de vitalidade 
e disponibilidade em investir na digitalização 
das redes. Na América Latina a maioria dos 
países tem apresentado demoras também na 
implementação da digitalização. “No balanço 
final acreditamos que as datas do apagão 
analógico serão estendidas”, diz.
Nessa nova fase do mercado brasileiro 
de antenas, José Roberto Elias, gerente 
comercial da Trans-Tel afirma que a 
mudança cultural provavelmente seja o 
maior desafio dos radiodifusores e dos 
fabricantes, onde cada vez mais, sistemas 
de transmissão deverão operar pulverizados 

Torre de teste da Ideal Antenas instalada na própria fábrica para realizar os ajustes finais nas antenas.
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em redes menores e compartilhadas com 
IP, que também demandarão sistemas de 
transmissão de pequeno e médio portes para 
a interligação das redes. Provavelmente a 
multiprogramação associada à transmissão 
multimídia venha a concorrer e/ou 
complementar a distribuição tradicional de 
conteúdo. “Os fabricantes que não forem 
flexíveis e rápidos para se adaptarem, sem 
dúvida terão tempos difíceis”, alerta Elias.

Ações empresariais
A disseminação da TV digital no Brasil, 
a redução no preço dos aparelhos de TV 
bem como os investimentos efetuados 
pelas emissoras nas capitais e principais 
cidades, trouxeram um impulso importante 
na implantação da DTV que agora, parte 
para a interiorização. Na América Latina, 
vemos que a adoção do ISDB-TB trouxe uma 
oportunidade de negócios não somente para 
empresas do setor de sistemas irradiantes, 
mas também para os fabricantes de 
transmissores e receptores de TV, que podem 
ampliar suas fronteiras expandindo a atuação 
nos países vizinhos como Chile, Argentina, 
Peru, Equador, entre outros. 

Segundo José Elias, “o ambiente de negócios 
por sua vez se configura com competitividade 
e agressividade crescentes dia a dia, 
provocadas por empresas entrantes e até 
mesmo por aquelas já estabelecidas no Brasil 
que oferecem apenas preço sem qualidade, 
além de competidores internacionais que 

passam a considerar o Brasil como opção, 
uma vez que o processo de digitalização nos 
seus países encontra-se em fase final de 
implantação”.

Tendo em vista este cenário, a Trans-Tel tem 
desenvolvido e adaptado produtos, entre 
eles as antenas slot elípticas, que recebeu o 
Prêmio SET 2011 de melhor lançamento do 
biênio 2010-2011 na categoria Transmissão/
Recepção. Em 2007 a empresa firmou um 
acordo com empresas multinacionais visando 
a nacionalização de produtos aplicáveis no 
mercado nacional. Segundo José Roberto 
Elias, “a empresa desde 2004 investe em seu 
campo de provas totalmente automatizado 
para garantir a qualidade de produtos e 
facilitar o desenvolvimento de sistemas 
inovadores na área de transmissão”.

“Estamos constantemente buscando soluções 
otimizadas e adaptadas a este mercado, que 
tem um bom horizonte para os fabricantes 
de sistemas radiantes e transmissores para 
DTV padrão ISDB. Mas, nós acreditamos que 
o segmento de mercado de antenas para TV 
digital é de duração finita, o que impõe ações 
e estratégias bem definidas neste sentido”, 
conlcui Elias.

A Mectrônica, por exemplo, que atende as 
retransmissoras das emissoras Rede Vida, 
Rede Record, TV Bandeirantes, TV Câmara 
e a Empresa Brasileira de Comunicação 
(EBC), tem planos de aumentar sua atuação 
dentro e fora do país. Entre as ações da 
empresa para suprir a demanda estão o 
aumento de seu quadro funcional em 30 
por cento, o fechamento da nova parceria 
com a empresa norte americana Jampro, em 
2011, e a produção nacional das antenas da 
empresa Exir Broadcasting, que até 2009 
eram importadas da Suécia. Novos mercados 
também estão na mira da empresa que 
está formalizando algumas propostas para 

países como Argentina e Chile e há grande 
possibilidade de fechar um contrato com o 
Chile. 

Para os representantes da Ideal, com o novo 
sistema digital a empresa passou a ser mais 
valorizada e passou a fazer parte de um novo 
contexto e de um novo conceito de sistemas 
irradiantes. Recentemente, a Ideal Antenas 
fechou uma grande parceria com a empresa 
norte americana Shively Labs, considerada 
uma das maiores empresas no segmento 
de antenas de FM de alta potência. “Durante 
muito tempo procuramos um parceiro para 
fabricar localmente nossos produtos e dar 
suporte ao cliente”, explica o vice presidente 
da Shively Labs, Martin Gregory.

Marcelo e Mario afirmam que as perspectivas 
do mercado de equipamentos de antena 
para TV digital e analógica no Brasil e nos 
países que adotaram o ISDB são as melhores 
possíveis, pois a Ideal Antenas prima pelo 
aprimoramento constante e contínuo de 
seus estudos voltados à transmissão de sinal 
digital, desenvolvendo constantemente novos 
produtos e novas tecnologias e treinando 
nossos colaboradores para atender melhor 
nossos clientes, entre eles: TV Bandeirantes, 
Rede Globo , Rede Record , SBT, Rede Vida , 
Rede Família , Rede TV , TV Abril , Rede Rit 
, TV Cultura , Rede Gazeta , Rede Mundial , 
Rede Aparecida , TV Canção Nova e Rede Mix, 
com suas respectivas afiliadas. Com relação 
à transição analógica digital, desde 2007 a 
empresa começou os estudos nesta área. 

Segundo Raul Ivo Faller, como a antena é o 
elemento passivo da transmissão dos sinais 
de radiodifusão, ela independe da tecnologia 
de transmissão. Com o apagão analógico 
esperamos uma redução considerável na 
produção de antenas VHF Banda I e um 
aumento na produção de soluções em UHF. 
Com mais de 60 empresas pelo mundo, a 

Linha de montagem da Mectrônica

Antena SPX em DTV instalada para TV Globo de Recife
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Linha de montagem da Trans-Tel

Fábrica da Kathrein em Rosenheim, na Alemanha

Jo
sé

 R
ob

er
to

 E
lia

s

Kathrein acredita numa forte demanda no 
mercado de antenas, por isso seu foco maior 
é no mercado latino americano, onde haverá 
forte concorrência. “Nosso maior desafio é 
aumentar a qualidade técnica das requisições 
para poder atender com um produto de alta 
eficiência.

Do que vale uma antena de baixo custo se no 
campo a qualidade de recepção tem resultado 
questionável e variável ao longo do tempo? 
Uma antena eficiente leva a energia do 
transmissor ao usuário diminuindo perdas”, 
defende Raul.

Em nossa atual visão devemos aumentar a 
capilaridade de nossa atividade comercial 
para atender o imenso território brasileiro, 
que abrange além das emissoras nacionais, 
as operadoras da América do Sul como TV 
AZTECA, RedTV, Chilevision, Megavision, 
Artear, Albavision, Bethel, CCNP, TNU, TV 
Monte Carlo, entre outras.

No ponto de visto de Alcione Alves, 
consultor técnico e comercial da empresa 
Polidesign Indústria, a implementação do 
sistema digital modernizou a tecnologia de 
transmissão digital e possibilitou a oferta de 
novos serviços. O reflexo dessa mudança 

Outra empresa que também aumentou sua 
atuação no Brasil e no restante da América 
Latina é a SPX Comunications Technology 
- fabricante das antenas Dielectric, 
representada aqui no Brasil pela empresa 
Tacnet desde 1987. Na opinião de Frederico 
d’Avis, gerente internacional de vendas da 
SPX, o grande desafio desta mudança será 
manter um produto de alta qualidade a um 
preço competitivo e para isto a empresa 
pretende fortalecer ainda mais sua presença 
no mercado. Entre seus clientes figuram 
as emissoras: TV Record, TV Cultura - São 
Paulo, EBC TV Brasil, TV Globo, TV Aratu, TV 
Jangadeiro 

Switch off
Para José Roberto Elias, o mercado de TV 
analógica tende a diminuir sensivelmente na 
medida em que houver o desligamento das 
emissoras e não houver mais sentido manter 
as linhas de produção sequer para manter 
a base instalada. Há controvérsias quanto 
ao prazo de vida dos sistemas analógicos, 
porém, é inegável que ainda representam 
uma significativa quantia de receita para as 
emissoras em operação. O switch off depende 
de um investimento muito grande por parte 
das emissoras e retransmissoras, sem 
contar o grande número de emissoras que 
ainda terão que digitalizar seus sinais. Para 
absorver a mudança que está acontecendo 
no mercado, a Trans-Tel está se adaptando. 
“Nossa equipe de desenvolvimento está 
acompanhando a evolução e vislumbrando 
os sistemas que deverão ser demandados 
em breve. Projetamos um mercado 
decrescente ao longo dos próximos anos 
e investimentos em inovação. Estamos 
adaptando nossos produtos ao mercado mais 
pulverizado pela interiorização da TV digital e 
buscando alternativas econômicas e de alto 
desempenho”.

De acordo com o gerente comercial Francisco 
Carlos da Costa, da Mectrônica, a implantação 
da TV digital no Brasil já está em todas as 
capitais e em muitas cidades do interior, 
porém, são cerca de cinco mil municípios. “Eu 
acredito que até 2016, ainda não será possível 
desligar os canais UHF em todo país. O tempo 
é muito curto. Apesar do novo sistema de 
transmissão e a previsão de switch off para 
2016, nós ainda estamos fornecendo antenas 
para TV analógica”. 

para o mercado é muito positivo, pois no 
caso da Polidesign houve um aumento nos 
trabalhos da empresa. O consultor afirma 
que a empresa está se estruturando para 
que, após o switch off , além das antenas 
a empresa forneça também componentes 
de sistemas de transmissão de TV digital, 
como combinadores, filtros e etc.. “Para isso 
nossos desafios serão manter nossa estrutura 
de produção sempre atualizada com as novas 
tecnologias e com o processo de produção 
para poder competir com a concorrência 
globalizada, principalmente, dos fabricantes 
asiáticos. Desta forma vamos preservar nosso 
parque industrial”.

Segundo o consultor, para aumentar o 
faturamento e os negócios e atender a demanda 
de mercado, a Polidesign está aumentando suas 
instalações prediais, pretende adquirir máquinas 
automatizadas, modernizar seus equipamentos 
de laboratórios, montar um campo de testes 
de antenas, aumentar o quadro de funcionários 
com profissionais qualificados e investir 
no marketing da empresa para fortalecer a 
marca. Localizada em São José dos Campos, 
a Polidesign atende emissoras de Televisão, 
Rádio FM, fabricantes de equipamentos 
de Rádio FM e Televisão, prefeituras e 
instaladores de antenas. 
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envolvidas, possivelmente provocadas pela 
proximidade
Assim, a equação 2 x 105,9 MHz – 90,3 
MHz = 121,5 MHz era a representação 
matemática exata de um fenômeno físico 
conhecido como produto de intermodulação 
de 3ª ordem. No entanto, vale fazer aqui uma 
breve introdução sobre o conceito de produto 
de intermodulação para que se possa dar 
sequência ao texto.

Os produtos de intermodulação surgem, 
em geral, pela proximidade entre estações 
transmissoras (co-localização), consistindo 
em sinais inesperados e com infinitas 
combinações, possuindo na maioria das 
vezes baixa intensidade de campo devido às 
atenuações provocadas por filtros existentes 
nos próprios transmissores. Assim, quanto 
mais próximas entre si estiverem duas ou 
mais estações transmissoras, mais intensos 
serão os sinais emitidos e recebidos 
mutuamente, tanto os relativos às frequências 
fundamentais quanto aos harmônicos (mesmo 
que devidamente atenuados). Então, quando 
este mix de sinais acontece, há a irradiação 
de inúmeras combinações de frequências, 
definidas como produtos de intermodulação.

Os produtos de intermodulação são 
classificados por ordens, partindo-se da 2ª 
até o infinito. Cada ordem representa a soma 
dos multiplicadores dos componentes das 
equações. A título de exemplo, na Tabela 01 
têm-se alguns produtos de intermodulação 
mais comumente encontrados. Não há 
limite teórico para o número de produtos 
de intermodulação, sendo os de ordens 
mais altas, no entanto, de rara ocorrência, 
pois é necessária a concentração de maior 
número de estações e os filtros passa-
banda existentes nos transmissores acabam 
“rejeitando” sinais em frequências muito 
distantes da fundamental entre os seus 
sistemas irradiantes. 

Sistemas irradiantes co-localizados no topo de edifício. 

INTERFERÊNCIAS PROVOCADAS POR INTERMODULAÇÃO 
ENTRE ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIODIFUSÃO 
CO-LOCALIZADAS.

Neste artigo serão apresentados três 
importantes trabalhos da equipe de 
Fiscalização Técnica do Escritório 

Regional da Anatel no Estado de São Paulo 
(ER01), envolvendo a análise e solução de 
interferências prejudiciais provocadas por 
produtos de intermodulação emitidos por 
estações de radiodifusão co-localizadas.

1º Caso – Interferência no Aeroporto de 
São josé dos Campos/SP

Em meados do ano de 2007, o ER01 
recebeu comunicado, em caráter de 
urgência, remetido pelo Departamento de 
Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica 
(DECEA), reportando sérias interferências 
prejudiciais percebidas pelos controladores 
de voo e pilotos na região do Aeroporto de 
São José dos Campos/SP. Foram reportadas 
fortes interferências em 121,5 MHz, sendo 
esta exatamente uma das frequências 
internacionais de emergência aeronáutica, 
o que acarretou em deslocamento imediato 
de Agentes de Fiscalização do ER01 ao local 
para as investigações das possíveis fontes de 
interferência e solução do problema.
Tais investigações foram conduzidas 
com a utilização da Unidade Móvel de 
Radiomonitoragem – UMR, utilizada com o 
principal propósito de rastreamento de sinais 
radioelétricos (método conhecido como 
radiolocalização ou radiogoniometria). 
Logo no início dos trabalhos efetuados junto 
à torre de controle do Aeroporto de São 
José dos Campos, confirmou-se, por meio 
de análise espectral, a presença de sinal 
desconhecido na frequência reclamada. 
Durante a demodulação (escuta), foi possível 
identificar que existiam áudios compostos 
(aparentemente sobrepostos) de duas 
emissoras de radiodifusão em frequência 
modulada. 

Na sequência, partindo daquele aeroporto na 
“caça” à fonte de tal “emissão indesejada”, 

constatou-se que o ponto de irradiação era 
em um edifício situado no centro de São 
José dos Campos. Exatamente em tal local 
encontravam-se instaladas as estações 
transmissoras de duas rádios FM outorgadas, 
autorizadas nas frequências 90,3 MHz e 
105,9 MHz. Em testes realizados pela Anatel, 
com o acompanhamento de representantes 
técnicos das emissoras e da Aeronáutica, 
percebeu-se que quando qualquer uma das 
duas rádios era desligada a interferência não 
era mais percebida.

Identificados os “responsáveis” pelo problema, 
restava então sabermos qual o verdadeiro 
motivador de tal emissão indesejada. Seria 
a emissão de harmônicos e/ou espúrios em 
descordo com o Regulamento Técnico para 
Emissoras em FM (RTFM), aprovado pela 
Resolução Anatel nº 67/98? Realizadas as 
medições técnicas em ambas as emissoras, 
constatou-se que nenhuma delas ultrapassava 
os limites estabelecidos, descartando a principal 
hipótese que se tinha até então. 

Após diversas outras hipóteses descartadas, 
e diante do fato de que o desligamento de 
qualquer uma das emissoras fazia cessar 
as emissões interferentes, passou-se a 
trabalhar com a hipótese de existência 
de intermodulação entre as emissoras 

Por Marcelo Augusto Scacabarozi 
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Conhecidas as principais características dos 
produtos de intermodulação, torna-se mais 
clara a contextualização da análise da interfe-
rência no aeroporto de São José dos Campos. 
Dada a proximidade entre as estações trans-
missoras envolvidas (menos de dez metros 
de afastamento horizontal) e os resultados 
dos testes de desligamento efetuados nas 
emissoras, não havia dúvidas de que o sinal 
interferente em 121,5 MHz era proveniente 
do produto de intermodulação de 3ª ordem 
já mencionado (2 x 105,9 MHz – 90,3 MHz). 
Sabe-se que nas instalações de tais emisso-
ras não foram respeitadas as recomendações 
previstas no Anexo IV, Item 1.1 do já mencio-
nado RTFM, aqui transcrito: “Na instalação de 
novas emissoras, bem como na mudança de 
local de instalação de emissoras existentes, 
quando estiverem envolvidas estações cujas 
freqüências resultarem em f = 2f1 - f2, de-
verá ser evitada a superposição dos contor-
nos de bloqueio (115 dBµV/m ) das estações 
cujas freqüências são f1 e f2, a menos que 
a estação de freqüência f seja co-localizada 
com pelo menos uma delas.”

Diante das claras evidências de que naque-
las condições de instalação das emissoras 
não haveria meios de se evitar as irradiações 
de tal produto de intermodulação de 3ª or-

INTERMODULAÇÃO

dem, deveria ser adotada 
alguma solução pelos 
responsáveis. A primeira 
delas, a princípio mais 
óbvia e menos onerosa, 
seria o afastamento fí-
sico entre as estações 
a uma distância segura, 
com a “saída” de algu-
ma delas daquele local. 
A segunda opção seria 
a instalação de filtros 
rejeitores nas duas emis-
soras, o que demandaria 
razoável tempo para es-
tudos e testes de funcio-
namento. Uma terceira 
opção seria a alteração 
das frequências de ope-
ração das emissoras, o 
que necessitaria de todo 
o trâmite burocrático do 
Poder Concedente, inclu-
sive com Consulta Públi-
ca para alteração do Pla-
no Básico de Canais em 
FM (PBFM). Neste último 
caso, ainda existiriam 
novos produtos de inter-

modulação resultantes, o que poderia trazer 
maiores prejuízos.

Como solução para o problema, foi adotada a 
primeira opção, concretizando-se a realoca-
ção da emissora 105,9 MHz, fazendo cessar 
por completo a irradiação do sinal interferente 
em 121,5 MHz.

2º Caso – Interferência no Aeroporto Lei-
te Lopes – Ribeirão Preto/SP

Já no início do ano de 2010, vários repor-
tes de interferência prejudicial na frequência 
118,0 MHz foram remetidos à Anatel pela 
Infraero – Aeroporto de Ribeirão Preto/SP. 
Na maioria destes reportes eram informadas 
interferências aparentemente provocadas por 
sinais de emissoras FM com áudios sobre-
postos.

Diante de tal situação, mais uma vez a equipe 
de Fiscalização Técnica do ER01 utilizou-se 
da Unidade Móvel de Radiomonitoragem – 
UMR para realização de radiolocalização da 
fonte interferente. Entretanto, logo no início 
dos trabalhos, percebeu-se que havia certa 
quantidade de sinais sobrepostos sobre toda 
a faixa do Serviço Móvel Aeronáutico (108 
a 137 MHz), provenientes de emissoras FM 

outorgadas do município de Ribeirão Preto/
SP, instaladas em local denominado Morro 
da Conquista, distante cerca de 20 quilô-
metros do aeroporto local. Não obstante, foi 
constatada em tal morro a emissão de sinais 
modulados em FM, mais especificamente na 
frequência 118,1 MHz, contendo áudios so-
brepostos de diversas emissoras FM ali ins-
taladas.

Confirmadas as emissões e considerando 
que naquele local estava a fonte dos sinais 
interferentes reclamados, imediatamente os 
responsáveis pelas emissoras ali instaladas 
foram requisitados pelos Agentes de Fisca-
lização da Anatel a acompanhar testes de 
desligamento para fins de confirmação da 
verdadeira causa do problema. 
Aqui vale lembrar que, embora as reclama-
ções de aeronaves e torre de controle corres-
pondessem às suas radiocomunicações em 
118,0 MHz, o sinal em 118,1 MHz provocava 
tais interferências por possuir largura de ban-
da maior que 200 kHz (FM), sobrepondo sua 
banda lateral inferior às comunicações das 
aeronaves em 118,0 MHz.

Paralelamente aos trabalhos de investigação 
em “solo” com a Unidade Móvel e analisado-
res de espectro, foram realizados sobrevoos 
pela região com aeronave do Grupo Especial 
de Inspeção de Vôo da Aeronáutica – GEIV, a 
qual permitiu confirmar a emissão de sinais 
interferentes partindo do Morro da Conquista.

Após intensivos testes, medições técnicas 
e sobrevoos, finalmente pode-se chegar a 
conclusão de que novamente se tratava, em 
essência, de produtos de intermodulação 

provocados pela co-localização de estações 
transmissoras de serviços de radiodifusão 
FM.
Num primeiro momento, foi constatado que 
havia duas emissoras co-localizadas FM (90,5 
MHz e 99,7 MHz) envolvidas em um produto 
de intermodulação de 5ª ordem, perfazendo 

CLASSIFICAÇÃO

2ª ordem

2 estações

3ª ordem

2 estações

3ª ordem

3 estações

5ª ordem

2 estações

5ª ordem

3 estações

7ª ordem

2 estações

7ª ordem

3 estações

FREQUÊNCIA

A + B

A - B

2A + B

2A – B

A + 2B

2B – A

A + B – C

A + C – B

B + C – A

3B – 2A

3A – 2B

2A + B – 2C

A + 2B – 2C

2A + C – 2B

A + 2C – 2B

2B + C – 2A

2C + B – 2A

4A – 3B

4B – 3A

3A + B – 3C

A + 3B – 3C

3B + C – 3A

3C + B – 3A

EXEMPLOS

156 + 154 = 310 MHz

156 – 154 = 2 MHz

2 x 156 + 154 = 466 MHz

2 x 156 – 154 = 158 MHz

156 + 2 x 154 = 464 MHz

2 x 154 – 156 = 152 MHz

156 + 154 – 158 = 152 MHz

156 + 158 – 154 = 160 MHz

154 + 158 – 156 = 156 MHz

3 x 154 – 2 x 156 = 150 MHz

3 x 156 – 2 x 154 = 160 MHz

2 x 156 + 154 – 2 x 158 = 150 MHz

156 + 2 x 154 – 2 x 158 = 148 MHz

2 x 156 + 158 – 2 x 154 = 162 MHz

156 + 2 x 158 – 2 x 154 = 164 MHz

2 x 154 + 158 – 2 x 156 = 154 MHz

2 x 158 + 154 – 2 x 156 = 158 MHz

4 x 156 – 3 x 154 = 162 MHz

4 x 154 – 3 x 156 = 148 MHz

3 x 156 + 154 – 3 x 158 = 148 MHz

156 + 3 x 154 – 3 x 158 = 144 MHz

3 x 154 + 158 – 3 x 156 = 152 MHz

3 x 158 + 154 – 3 x 156 = 160 MHz

Tabela 01 – Produtos de Intermodulação

Radiolocalização do sinal interferente em 118,1 MHz. 
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dos dois casos anteriores, tal intermodulação 
ocorreu entre canais retransmissores de tele-
visão em UHF, acarretando em interferências 
prejudiciais sobre usuários do Serviço Móvel 
Pessoal (3G) na região da Avenida Paulista, 
em São Paulo/SP.

Em meados do ano de 2010, a Anatel recebeu 
comunicado de interferências prejudiciais em 
Estação Rádio Base (ERB) de telefonia móvel 
(3G) proveniente de uma operadora do servi-
ço em São Paulo. Tal estação situa-se na rua 
Haddock Lobo, no alto de um edifício, muito 
próxima às estações de radiodifusão instala-
das na Avenida Paulista.

A princípio, por ter sido constatada a utiliza-
ção ilegal de bloqueadores de sinais celulares 
em diversos casos de interferências em ERB’s 
reclamadas à Anatel naquela região, suspei-
tava-se tratar de mais um caso típico.

Durante os trabalhos de investigação, utilizou-
-se analisador de espectro e antena diretiva 
de alto ganho, posicionados no local de ins-
talação da ERB interferida. Neste momento, 
foi percebida a irradiação de sinal interferen-
te no entorno de 1965,76 MHz partindo de 
estação retransmissora de televisão (canal 
46+ UHF) instalada no topo de um edifício na 
Avenida Paulista, a qual possuía visada direta 
com a ERB. Tal frequência interferente inci-

dia exatamente sobre a banda de uplink da 
operadora de telefonia móvel 3G reclamante 
e aparentava ser um sinal característico de 
vídeo analógico.

A princípio, suspeitou-se de emissão espúria 
por parte da estação retransmissora de tele-
visão mencionada, pois durante os testes as 
interferências cessavam assim que emissora 
desligada. No entanto, todos os parâmetros 
de harmônicos da emissora estavam dentro 
dos limites estabelecidos no Anexo à Resolu-
ção Anatel nº 284/01 – Regulamento Técnico 
para Emissoras de Televisão e Retransmisso-
ras de TV (RTTV).

pos, mais uma vez tais intermodulações fo-
ram provocadas pela possível inobservância 
das recomendações constantes no Item 2 
do Anexo IV do RTFM, aqui transcritas: “É 
recomendável, a fim de reduzir os valores 
elevados dos campos de RF, bem como fa-
cilitar o gerenciamento da manutenção dos 
sistemas irradiantes co-localizados, que não 
sejam utilizadas mais do que quatro antenas 
co-localizadas de radiodifusão, sendo que, a 

partir da quarta antena, as novas emissões 
de rádio, em qualquer frequência, deverão ter, 
no máximo, 0,1% da soma das potências das 
outras emissoras. Recomenda-se também, 
nesses casos, que todos os sistemas irra-
diantes tenham um filtro rejeitor, na frequên-
cia das outras emissoras, instalado na linha 
de alimentação de RF da antena, com vista 
a reduzir o nível de energia que pode chegar 
ao amplificador final do transmissor atingido.”
Percebe-se, assim, que a solução para o pro-
blema não era imediata, demandando estudos 
específicos do corpo técnico das emissoras e 
Anatel para instalação e testes de filtros rejei-
tores recomendados. Devido ao tempo neces-
sário para elaboração dos projetos técnicos, 
importação dos filtros, instalações, testes de 
funcionamento e outros fatores, os trabalhos 
ainda não foram concluídos. No entanto, pré-
-testes de funcionamento dos filtros em uma 
das emissoras revelaram que até mesmo a 
qualidade sonora e alcance dos sinais propa-
gados pela mesma foram melhorados.
3º Caso – Interferência no Serviço Móvel Pes-
soal – 3G

Neste último caso a ser apresentado, vere-
mos que novamente o fenômeno da intermo-
dulação entre estações co-localizadas fez-se 
presente como fonte causadora de interferên-
cias prejudiciais. No entanto, diferentemente 

27

INTERMODULÇÃO

Sinal interferente em 1965,76 MHz.

Radiolocalização com Unidade Móvel de Radiomonitora-
gem no Morro da Conquista.
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a relação 118.1 MHz = 3 x 99.7 MHz – 2 x 
90.5 MHz. Entretanto, um fato curioso intri-
gava todos os envolvidos nos testes: quando 
se desligava a emissora em 90,5 MHz, ainda 
assim continuava o sinal intermodulado em 
118,1 MHz, porém com menor intensidade 
de campo que antes, revelando que ainda 
poderia haver outro produto de intermodula-
ção no local. Quando se desligava a emissora 
em 99,7 MHz, cessava a irradiação do sinal 
interferente por completo.

Diante de tais constatações, novos testes 
foram realizados e confirmou-se o que já 
se supunha: havia um segundo produto de 
intermodulação de 5ª ordem que perfazia a 
relação 118.1 MHz = 2 x 100.5 MHz – 2 x 
91.3 MHz + 1 x 99.7 MHz. Percebe-se que 
a emissora em 99,7 MHz “participava” das 
duas equações, daí então o motivo pelo qual, 
ao desligá-la, cessava a irradiação em 118,1 
MHz. Também daí advém a explicação para o 
fato de que ao se desligar qualquer uma das 
outras emissoras envolvidas, uma por vez, 
o sinal interferente permanecia, porém ate-
nuado preendentemente havia no local dois 
produtos de intermodulação de 5ª ordem (so-
brepostos!) envolvendo quatro emissoras FM  
outorgadas! Isso sem falar nos inúmeros ou-
tros produtos de intermodulação resultantes, 
até mesmo sobre a própria faixa do serviço 
FM (87,5 a 108 MHz). 

Também foram realizadas medições de 
2º e 3º harmônicos de todas as emissoras 
envolvidas, tendo sido encontrados níveis ir-

regulares em uma delas. No entanto, ao se 
determinar cautelarmente sua operação com 
equipamento transmissor auxiliar, este com 
níveis de harmônicos dentro da tolerância, o 
sinal intermodulado em 118,1 MHz perma-
necia tal como antes, acarretando na abso-
luta certeza de que se tratavam das intermo-
dulações já descritas.

Tal como no caso de São José dos Cam-

Produto de intermodulação em 118,1 MHz.
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Naquele momento um novo dilema surgia: 
Seria mais um caso de intermodulação en-
tre estações co-localizadas? Partindo desta 
premissa, foram realizados novos testes com 
analisador de espectro contendo o recurso de 
demodulação de sinais de vídeo analógicos 
e... Incrivelmente se obteve imagens sobre-
postas de duas retransmissoras de televisão 
instaladas nas proximidades, sendo uma do 
canal 46+ UHF (de onde já se sabia que partia 
a irradiação do sinal interferente) e outra do 
canal 42- UHF. 

Tinha-se ali, então, concretizado mais um 
surpreendente caso de produto de intermodu-
lação de 3ª ordem, contemplando as portado-
ras de vídeo analógicas dos canais 42-UHF 
e 46+UHF, na equação 1965,7605 MHz = 2 
x 663,2605 MHz + 1 x 639,2395 MHz. Na 
sequência final dos testes, desligando-se o 
canal 42-UHF também havia a cessação da 
interferência.

Vale lembrar que as duas estações retrans-
missoras de televisão encontram-se a uma 
distância de cerca de 500 metros uma da 
outra, ou seja, praticamente na mesma con-
dição de sobreposição de seus contornos de 
bloqueio (115 dBµV/m) descrita no primeiro 
caso apresentado, considerando as elevadas 
potências de operação de ambas. Percebe-

-se que mais uma vez as recomendações de 
instalação previstas no Anexo ao RTTV não 
foram contempladas.

Como solução imediata para o problema, fo-
ram realizados testes de redução de potência 
de operação de ambas as emissoras, no sen-
tido de simular o afastamento físico entre elas 
e, assim, o afastamento de seus contornos 
de bloqueio. Com tal medida cautelar, houve 
grande atenuação do produto de intermodula-
ção, permitindo a operação normal da ERB e a 
retomada da prestação dos serviços.

Entretanto, havia necessidade uma solução 
definitiva para o caso, já que as emissoras de 
radiodifusão envolvidas teriam prejuízos co-
merciais com a operação, por longo período, 
com potências reduzidas. Foi então que, al-
gumas semanas depois, foi, inteligentemente, 
utilizada a teoria de linhas de transmissão e 
instalado um stub na linha de transmissão do 
canal 46+UHF, exatamente a ¼ do compri-
mento de onda do sinal indesejado (produto 
de intermodulação), fazendo-se constituir de 
um filtro rejeita-banda passivo, ou seja, que 
não permitia a irradiação do sinal intermodu-
lado em 1965,7605 MHz. A partir de então, 
o caso foi encerrado, com o “convívio” das 
estações no mesmo local harmoniosamente.

Por tudo exposto neste artigo, algumas refle-

Imagem do stub instalado na linha de transmissão do ca-
nal 46+UHF, sanando a interferência).

xões devem ser colocadas. Primeiro, a neces-
sária divulgação e conscientização de profis-
sionais projetistas, autoridades e responsáveis 
técnicos de emissoras de radiodifusão em 
geral sobre os potenciais riscos de interfe-
rências prejudiciais provocadas por produtos 
de intermodulação gerados por emissoras co-
-localizadas. Em segundo lugar, a necessidade 
de estudos mais aprofundados sobre o tema e 
a possibilidade de revisão dos regulamentos 
técnicos hoje vigentes, visto que o tema inter-
modulação está inserido nos mesmos apenas 
como uma recomendação, não sendo exigido 
qualquer estudo prévio ou medições de produ-
tos de intermodulação quando da instalação 
de emissoras em proximidade.  

Marcelo atualmente desempenha a função de 
Gerente Operacional de Fiscalização Técnica no 
Escritório Regional da Anatel no Estado de São

Paulo ER01. Email: marceloaugusto@anatel.gov.br

 

ERB e estação retransmissora 46+UHF em 
vistas opostas (visada direta).
Fonte: Marcelo Augusto Scacabarozi
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OS DESAFIOS E IMPACTOS DA NOVA LEI 
DE TV POR ASSINATURA.

Mesmo após quatro anos de estudo 
e elaboração, a nova Lei de TV por 
Assinatura ainda será alvo de muitas 

discussões até seu texto final. São muitas as 
divergências e contrariedades. Sancionada 
em setembro de 2011 pela presidente 
Dilma Rousseff, a Lei 12.485 cria novas 
regras para o mercado de TV paga, acaba 
com as limitações às teles e empresas de 
capital estrangeiro no mercado nacional e 
estabelece um novo marco regulatório para 
o setor. Só no final de 2011 aconteceram 
vários encontros para discutir os caminhos 
que tomará o setor com a nova Lei. A Revista 
da SET acompanhou o encontro da Converge 
Comunicações promovido em parceria com o 
MIS (Museu da Imagem e do Som), no dia 17 
de novembro, em São Paulo. O seminário “Os 
efeitos da Nova Lei de TV por Assinatura", que 
contou com a presença de representantes 
da Ancine, produtores, programadores e 
operadores, evidenciou as incertezas sobre a 
nova regulamentação para o setor da TV por 
assinatura.

O presidente da Ancine Manoel Rangel, 

Por Gilmara Gelinski

responsável pela regulamentação da nova 
lei no tocante à produção de conteúdo e ao 
relacionamento entre canais e produtoras, 
abriu o seminário apresentando as diretrizes 
da nova lei, que tem como princípio fortalecer 
a produção nacional e independente, ao criar 
cotas de conteúdo e ampliar os recursos 
do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). 
De acordo com Rangel com a nova lei, a 
estimativa de volume de dinheiro adicional 
é de R$ 400 milhões provenientes do novo 
processo de recolhimento da Condecine 
(Contribuição para o Desenvolvimento da 
Indústria Cinematográfica Nacional).

A contribuição deverá ser paga pelas teles que 
prestarem o serviço de acesso condicionado, 
conforme previsto na nova lei. A contribuição 
começou a partir de janeiro de 2012, porém o 
recolhimento será somente em março deste 
ano. Segundo Rangel, o governo federal 
deverá aumentar os recursos adicionais em 
cerca de 150 por cento. Hoje o investimento 
é de R$290 milhões ao ano - somados os 
mecanismos de incentivo fiscal, investimento 
direto e do FSA. “O Comitê Gestor do FSA 

deverá definir os critérios para aplicação dos 
recursos. É claro que a estruturação desta 
operação e a administração desses recursos 
serão um grande desafio para Ancine. Por isso 
será necessário mais agilidade na seleção de 
projetos e prazos mais curtos para a entrega 
de obras”, concluiu Rangel.

Em sua apresentação, o advogado Fábio 
Cesnik do escritório Cesnik, Quintino e 
Salinas Advogados lançou uma pergunta 
sobre a plateia: “O conteúdo gerado por 
uma produtora independente com recursos 
da programadora que detém a titularidade 
da obra pode ser usado para cumprir a 
cota?”. De acordo com o advogado, as cotas 
para produtoras independentes são um 
dos pontos a serem definidos pela nova lei, 
porém, os direitos patrimoniais das obras 
que se adéquam à essas cotas geram muitos 
questionamentos, entre eles se a obra será 
considerada de produção independente 
pelo fato de ter sido produzida por uma 
produtora independente ou pelo detentor de 
sua titularidade. Segundo Manoel Rangel, o 
tema não é objeto de estudo neste momento 
e continuam valendo as regras vigentes.
Para que o processo regulatório seja 
convergente e não contraditório, Ancine 
e Anatel trabalham juntas para que até 
março as diretrizes da nova lei estejam 
regulamentadas. O presidente da Ancine 
afirmou: "A lei traz imensas oportunidades 
para todos e nosso esforço é para que este 
seja um excelente momento da indústria do 
audiovisual".

Condecine
Paralelamente aos trabalhos para afinar o 
texto da SeAC, a Ancine mantém um grupo 
para regulamentar o novo Fundo Setorial do 
Audiovisual (FSA) previsto para agosto de 
2012. “Apesar de haver uma rotina para o 
pagamento da TFF conhecida pela Anatel, a 
nova contribuição representará um desafio 
para a Ancine e para as empresas, pois Apesar dos pontos divergentes, Lei é vista como marco regulatório para setor
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teremos um recolhimento novo”, explica 
Rangel. Com a nova contribuição a estimativa 
é quadruplicar o que se tem atualmente no 
Fundo Setorial do Audiovisual. O presidente 
prevê um montante de R$ 400 milhões e 
revelou que o fomento para a TV deve ser 
mais abrangente, podendo haver crédito para 
o desenvolvimento de formatos. “O fundo 
buscará conteúdo de alto valor agregado ou 
conteúdo de estoque, e não de fluxo”. 

Para o diretor de programação da Net 
Serviços, Fernando Magalhães, o impacto 
das cotas de programação criadas na Lei 
12485/2011 é administrável. “No caso da 
NET, por enquanto, teremos que aumentar a 
distribuição de alguns canais já distribuídos 
pela empresa, porém no prazo de três anos 
teremos que acrescentar cinco ou seis canais 
ao line-up. Praticamente todas as cidades 
estão com as redes digitalizadas, diminuindo 
a dificuldade de incluir estes canais”, afirmou.
Em desacordo com Magalhães, o presidente 
da Associação de Operadoras NeoTV e diretor 
do Grupo Bandeirantes, Marcos Amazonas, 
disse que para uma operadora do porte da 
NET é mais fácil negociar valores, prazos e 

demandas, porém, a nova lei não levou em 
consideração os operadores das pequenas 
localidades, que são, economicamente, 
inviável digitalizar as redes e que o line-up 
das redes analógicas não é tão flexível. Em 
tom de brincadeira, Amazonas interpretou o 
cenário não como um passeio, mas como 
um agradável rali de fim de semana para os 
grandes. Mas no caso dos pequenos seria uma 
travessia do deserto carregando a bagagem a 
pé. Amazonas cobrou dos reguladores uma 
atenção especial aos pequenos operadores. 
Magalhães concordou com Amazonas e disse 
que mesmo para a NET haverá problemas nas 
cidades analógicas pequenas, onde a conta 
não fecha para a digitalização.

Os representantes das programadoras e 
produtoras apresentaram suas expectativas 
com relação a lei. Para produtora Denise 
Gomes, da Bossa Nova Filmes avaliou 
como positivo o impacto que a lei está 
gerando no mercado, pois pela primeira 
vez programadoras e produtoras estão 
se aproximando de uma forma diferente. 
“Pela primeira vez, foram os canais que nos 
procuraram, e não o contrário. Talentos da 

TV aberta perceberam a criação de um novo 
mercado”, avalia Gomes.

Na opinião de José Francisco de Araújo 
Lima, diretor de assuntos institucionais das 
Organizações Globo e representante da 
Globosat, o processo não será tão simples e 
ainda há uma grande quantidade de incertezas 
sobre o que virá na regulamentação, mas 
ele acredita que as audiências públicas, 
promovidas pela Ancine, serão um alívio, pois 
o setor será ouvido. 

Para Anthony Doyle, da Turner, apesar do 
pouco tempo, o setor de programação está 
fazendo um esforço para interpretar a lei e se 
adequar a ela. “Porém, as indefinições e as 
dúvidas que pairam sobre as novas regras já 
estão impactando negativamente no trabalho 
das programadoras, que já estão criando as 
grades de programação de março, quando 
começam a vigorar as novas regras. Temos 
também a questão do licenciamento de 
conteúdo. A Ancine terá que nos ajudar para 
garantir que o preço pago seja justo. Não sei 
qual é o valor correto, mas precisa ser viável”, 
solicitou Doyle.

Presidente da Ancine, Manoel Rangel 
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Gilmara é editora da Revista da SET. 
e-mail: gelinska@gmail.comO seminário reuniu representantes da Ancine, programadoras, produtoras e operadoras
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Consulta Pública
São várias as Consultas Públicas realizadas 
para a aprovação do texto final da Lei SeAC. 
A Agência Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) tem até o dia 9 de março para aprovar 
o regulamento. 

No dia 30 de janeiro, a Anatel abriu a 
consulta pública sobre a proposta de Termo 
de Autorização do SeAC. As contribuições 
e sugestões foram enviadas até o dia 8 de 
fevereiro de 2012. A consulta tinha como 
base:
•	 O	Poder	Público	deve	garantir	a	toda	
população o acesso às telecomunicações, 
por meio da criação de oportunidades de 
investimento e do estímulo à expansão do uso 
de redes e serviços de telecomunicações e ao 
desenvolvimento tecnológico e industrial, em 
ambiente competitivo; 
•	 A	Agência	deve	viabilizar	de	forma	
transparente e democrática, assegurando 
a oitiva da sociedade em geral, a aprovação 
dos instrumentos que formalizam a relação a 
ser firmada entre o interessado em prestar o 
serviço e a União, por intermédio da Anatel; 
•	 Os	 Termos	 de	 Autorização,	
instrumentos que formalizam a autorização 
para explorar o serviço, devem conter 
condições homogêneas para os interessados; 
•	 Por	 tratar-se	 de	 um	 serviço	
prestado em regime privado e, portanto, não 
sujeito a termo final, o Termo de Autorização 
deve conter disposições de cunho perene e 
facilmente adaptáveis a eventuais inovações 
ou alterações da legislação e regulamentação 
aplicáveis ao serviço; 
•	 Especificamente	para	as	empresas	
que atualmente exploram serviços de TV 

por Assinatura e migrarão para o SeAC, foi 
elaborado um capítulo exclusivo contendo 
a previsão de que elas devem cumprir, nos 
prazos previstos nas outorgas originais, as 
obrigações impostas, no que não conflitar com 
a Lei n° 12.485, de 12 de setembro de 2011, 
visando assegurar o adimplemento do que foi 
pactuado anteriormente.

De acordo com informações da Assessoria 
de Imprensa da Anatel, a Lei 12.485 abrange 
o Serviço de TV a Cabo (TVC), o Serviço de 
Distribuição de Canais Multiponto Multicanal 
(MMDS), o Serviço de Distribuição de Sinais de 
Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite 
(DTH) e o Serviço Especial de Televisão por 
Assinatura (TVA). 

Segundo a lei, a partir da aprovação 
do regulamento do Serviço de Acesso 
Condicionado, as atuais prestadoras de TVC, 
MMDS, DTH e TVA poderão solicitar à Anatel 
a adaptação das respectivas outorgas para 
termos de autorização para prestação do 
SeAC. 

A lei estabelece ainda que as prestadoras 
que tiverem suas outorgas adaptadas para 
prestação do SeAC deverão assegurar a 
continuidade dos serviços aos seus assinantes, 
com preços similares ou inferiores aos por elas 
praticados, na mesma área de prestação dos 
serviços.

No dia 19 de janeiro, a Ancine também 
colocou em Consulta Pública a Minuta de 
Instrução Normativa com o regulamento geral 
da Lei 12.485/2011 relativo à Comunicação 
Audiovisual no Serviço de Acesso Condicionado 

(SeAC), que é substituto dos atuais serviços 
de TV paga. A previsão é que as contribuições 
terminem em março de 2012 e posteriormente, 
o texto, enviado ao Senado, será avaliado pelo 
Conselho de Comunicação Social.

A Instrução Normativa tem como objetivos 
promover a competitividade e a pluralidade 
no mercado audiovisual, fortalecer as 
programadoras e produtoras brasileiras, em 
especial as independentes, e ampliar o acesso 
dos espectadores a mais conteúdos e canais 
brasileiros. As programadoras e empacotadoras 
terão até noventa dias, contados da publicação 
da IN, para adequar, respectivamente, seus 
canais de programação e pacotes ao disposto 
no regulamento

Mercado de TV por Assinatura
A assessoria de imprensa da Anatel divulgou 
em janeiro um balanço positivo do mercado da 
TV por Assinatura. Em 2011, o setor registrou 
o maior número de adesões dos últimos 
seis anos. Com quase três milhões de novos 
assinantes em 2011, o Brasil fechou o ano com 
mais de 12,7 milhões de domicílios com TV por 
Assinatura. O crescimento registrado no ano 
foi de 30,45%. De cada cem domicílios, 21,2 
possuem o serviço. Considerando-se o número 
médio de pessoas por domicílio divulgado 
pelo IBGE (3,3 pessoas), os Serviços de TV 
por Assinatura são distribuídos, atualmente, 
para mais de 42 milhões de brasileiros. Em 
dezembro de 2011, foram mais de 301,7 mil 
novas assinaturas, o que representou uma 
evolução de 2,43% em relação a novembro.

Os serviços prestados via satélite (DTH) 
aumentaram em 2011 e tiveram participação 
de 54,8% da base. Em 2010 o percentual 
era de 45,8%, cerca de 5% a menos que o 
de serviço a cabo, que alcançou 44,5% dos 
assinantes em 2011. Em 2010, o serviço a 
cabo possuía 51% de market share. Em 2011, 
o DTH cresceu 56,06% e a TV a Cabo 10,80% 
e os serviços MMDS e TV registraram queda 
de 23,03% e 3,31%, respectivamente.
Enquanto as regiões Nordeste, Norte e Centro-
Oeste apresentaram índices de crescimento 
acima da média nacional, as regiões Sul e 
Sudeste registraram crescimento inferior. 
Entretanto, das 2,9 milhões de assinatura 
novas, 1,8 milhão aconteceram no Sudeste, 
que possui o maior número de assinantes 
8.196.840. A menor região com assinaturas é 
a norte com 507.364. 
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S abemos o quanto é difícil regular 
um setor - qualquer um deles  e, 
principalmente, o da comunica-

ção, pois, diferentemente dos setores, 
por exemplo, da saúde e transporte, 
onde cada estado e município desen-
volvem técnicas e especificidades di-
ferentes.Os veículos de comunicação 
levam a informação como fundamento 
para disseminação do conhecimento de 
forma igualitária em todo o território 
nacional. 

Seria bom que todos que trabalham 
na saúde e no transporte recebessem 
informação através de veículos de co-
municação para desempenhar, unifor-
memente, suas funções nas respecti-
vas áreas ou setores, mas os estudos 
teóricos e práticos que são a sua base 
de conhecimento e os diferentes inves-
timentos estaduais os fazem diferir na 
forma e no alcance do setor de comu-
nicação.

A criação da informação é um fenôme-
no que está diretamente intrínseca a 
toda máquina de comunicação, incluin-
do o ser humano, fazendo parte da es-
colaridade, da cultura e do intelecto de 
toda a sociedade.

Não se trata explicitamente de um tó-
pico do desenvolvimento sustentável, 
como fica claro quando discutimos 
questões ambientais e sociais. Mas 
através da informação e do entreteni-
mento é possível ajudar a população 
e, consequentemente, os governos e o 
país a buscarem soluções para preser-
var, recuperar e conservar os recursos 
naturais, bem como mostrar experiên-
cias de outros países de como reduzir 
as desigualdades sociais, erradicar a 
fome e a pobreza.

Portanto, quando se regula o setor de 
comunicação, muito mais do que fir-
mar o aspecto legal dos serviços e das 
tecnologias envolvidas busca-se criar 
um ordenamento jurídico e técnico que 
permita o acesso da população à infor-
mação, através dos diferentes meios de 

comunicação.
No entanto, com o passar dos anos, o 
processo de regulação mais cerceia o 
desempenho do serviço no setor e mais 
parece uma manipulação dos meios 
de comunicação para acesso à infor-
mação, do que a busca por resultados 
positivos para o setor e para a popu-
lação brasileira no que diz respeito à 
cultura e ao conhecimento através da 
informação.

Sabemos que as máquinas de comu-
nicação inteligentes estão vindo por aí 
e todo produto final de comunicação 
(receptores, tablet, etc.,) estarão auxi-
liando as pessoas no trânsito, em suas 
atividades profissionais, pagamentos 
diversos, a ponto de criar dúvidas so-
bre o que ainda poderemos fazer que 
as máquinas não possam? 
Assim, a regulação tem a grande obri-
gação de unir serviços e tecnologias 
que estarão disponíveis num futuro 
bem próximo e não apenas um traba-
lho policial. Um dado importante para 
isso é as informações geradas através 
de Institutos de Pesquisas, como o IPEA 
e o IBGE que nos ajudam a entender o 
cenário nacional para esse futuro pró-
ximo.

O IBGE, por exemplo, informa que o nú-
mero de habitantes com nível superior, 
incluindo o mestrado e o doutorado é 
de 15% da população brasileira. Esse 
dado precisa ser contextualizado com 
a educação e a escolaridade no Brasil. 
Mas de toda forma, ele deve compor as 
vinte metas do Plano Nacional de Edu-
cação até 2020, que o ex-ministro Ha-
ddad entregou ao ex-presidente Lula a 
fim de que ele promovesse um grande 
esforço para as metas serem cumpri-
das em nove anos.

Isso é um reflexo da sociedade brasilei-
ra, não vamos discutir números e nem 
as metas de todos os Planos Nacionais 
existentes, mas 14,9 milhões de bra-
sileiros não sabem ler e escrever e a 
taxa de analfabetismo, entre 15 anos 
ou mais, é de 40%. Como será o acesso 

à máquinas inteligentes?

Ora, se já somos a sexta economia 
mundial imagina quando 50% dessa 
população souber usar plenamente um 
tablet ou um smartphone para acesso 
à pluralidade da informação, com seus 
diferentes sistemas operacionais, velo-
cidades de acesso e aplicativos.
O Rádio dá acesso à informação a toda 
população brasileira, ainda que este 
acesso seja com uma nova tecnologia 
digital, e não cria restrições para seu 
acesso por motivos de escolaridade, 
saúde, habitação e transporte.
Sem repetir, mas repetindo, o Rádio 
tem sua existência no Brasil desde 
1922, como veículo de comunicação de 
massa e um importante papel na for-
mação de opinião da população brasi-
leira. Em todos os governos anteriores 
que tivemos, tanto o serviço quanto a 
tecnologia foram suavemente introduzi-
dos à população sem que isso alterasse 
a educação, a saúde, a habitação e o 
transporte da população brasileira.
Porém, ele (o Rádio) sempre esteve 
lado a lado à população, informando 
sobre os diferentes programas de go-
vernos e sobre essas infraestruturas 
básicas, quer sejam federal, estadual 
ou municipal. 

Mas agora, em nenhum outro setor se 
regula tanto o engenheiro, o radiodifu-
sor e as estações como se faz à radio-
difusão no setor de comunicação. Isso 
é o que se chama de interferência polí-
tica que seguramente causa prejuízo ao 
acesso democrático à informação.
Se a medicina ou a engenharia civil 
dissesse a seus profissionais a manei-
ra como operar ou como construir terí-
amos um ‘engessamento’ generalizado 
dessas profissões. Talvez eles sejam 
mais responsáveis que os profissionais 
da radiodifusão, pois ninguém regula 
como o médico deve utilizar um bisturi 
ou um engenheiro civil deve util izar o 
concreto.

O rádio fará em 2012, 90 anos e ain-
da não teve acesso à tecnologia digital 
na transmissão final. Ora, se olharmos 

INTERFERÊNCIA POLÍTICA NO ACESSO 
DEMOCRÁTICO À INFORMAÇÃO

Por Ronald Siqueira Barbosa

Ar
qu

iv
o 

 P
es

so
al



RÁDIO DIGITAL

para o aspecto eleitoral veremos que 
o processo já está eletronicamente di-
gitalizado, mas o rádio sofre com um 
re-trabalho de escolha de padrão ótimo 
de tecnologia digital que não sabemos 
a quem interessa e que retarda profun-
damente o seu desenvolvimento.
O Serviço e a Tecnologia são dois fa-
tores importantíssimos em qualquer 
setor. No caso do Rádio o serviço tem 
90 anos e a tecnologia nesse período 
nunca trouxe nenhum prejuízo para a 
população brasileira. Sempre houve 
uma preocupação do setor para que a 
população em todos os seus níveis de 
escolaridade tivesse acesso à tecnolo-
gia existente.

Será essa uma preocupação de outros 
setores? 

Eu não estou à procura de quem tirará 
vantagens econômicas nesse imbróglio. 
A minha preocupação são os resultados 
positivos para a população brasileira. 
Pois, se não for bom para a população, 
nunca será bom para o Brasil. 

Neste ano e nos seguintes, até 2016, 
teremos eventos internacionais de ex-

trema importância e até agora não te-
mos um padrão para o Rádio brasileiro 
e continuamos a regular o setor como 
se esse padrão nunca viesse. E pior, 
aos poucos ele está ficando fora da 
convergência tecnológica e da compe-
titividade com outros meios de comu-
nicação.

Estamos no ano da Conferência 
RIO+20, Olimpíadas em Londres, re-
centemente terminou uma Conferência 
Mundial de Radiocomunicação na União 
Internacional de Telecomunicações, 
etc., etc.,... Temos ainda mais eventos 
para 2013, 2014 e etc., contudo não 
se aproveita nada do que já foi feito no 
Brasil. Estamos recomeçando a todo o 
momento, com regras novas, procedi-
mentos inovadores. 

Pior ainda do que a interferência téc-
nica é a interferência política, mas 
poderia ser diferente, por exemplo, o 
Programa de Aceleração do Crescimen-
to (PAC), que é um programa de cres-
cimento econômico seria uma impor-
tante interferência política se levasse 
em conta o setor que mais participação 
teve no crescimento do nosso país, 

muitos investimentos em tecnologia 
serão necessários, a expansão das re-
des de emissoras, o treinamento pro-
fissional, a formação de mão-de-obra 
para a tecnologia digital emergente, a 
indústria nacional, mas nada disso tem 
sido levado em conta nessa discussão 
regulamentar.

Um fantástico sistema de comunica-
ção para os eventos que ocorrerão no 
país necessitarão de grandes inves-
timentos, embora as prioridades do 
PAC estejam em infraestruturas como 
saneamento, habitação, transporte, 
energia e recursos hídricos, a comuni-
cação, compreendendo a Radiodifusão, 
a Telecomunicação e o Serviço Postal, 
terá participação fundamental nesse 
processo e deveria ser olhada com o 
cuidado que é dado aos demais.

Particularmente, acho que o Rádio me-
rece estar em igualdade de condição de 
participação com os demais serviços do 
setor de comunicação.
Até Breve! 

Ronald é diretor de Rádio da SET: 
E-mail: ronald@set.com.br
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ONE SEG

Por Alberto Deodato Seda Paduan

Mudança de Casa 
A EBC (Empresa Brasil de Comunicação) conta a 
partir desse início de ano com a participação de 
André Barbosa Filho, que assume a Superinten-
dência de Suporte dessa empresa com a meta 
principal de atuar na expansão da rede pública 
nacional de TV digital. Sua saída da assessoria 
especial da Casa Civil, onde serviu por oito anos, 
aconteceu no dia 17 de janeiro desse ano.

André Barbosa foi um participante ativo e de 
grande importância na definição do padrão 
brasileiro de TV digital, na sua expansão pelo 
país, na sua divulgação pela América Latina e 
importante incentivador do nosso software de 
interatividade, o Ginga. 

Novas regras para a concessão de rádios e 
TVs comerciais no Brasil
No dia 17 de janeiro foi publicado, no DOU, o 
decreto 7.670 assinado pela presidenta Dilma 
Rousseff instituindo novas regras para a con-
cessão de emissoras de radidifusão no país, 
alterando o decreto 52.795 que está em vigor 
desde 1963.
Com isso, a autoridade responsável pela emis-
são da outorga das emissoras de rádio será o 
ministro das Comunicações e as de TV continu-
arão sob a responsabilidade do presidente da 
República.

Outras duas novidades entram em cena. A 
primeira é a imposição da obrigatoriedade de 
apresentação da comprovação de capacidade 
financeira e técnica para executar o serviço de 
radiodifusão, a fim de evitar que empresas não 
qualificadas participem e ganhem uma outorga 
sem condições de operar.
A segunda novidade é que as outorgas de 
emissoras de rádio e de TV deverão ser pagas 
à vista, sob pena de a entidade solicitante ser 
desclassificada e a convocação será do segun-
do colocado.

Os estudos de viabilidade técnica visando a 
inclusão de canal no respectivo plano de distri-
buição passam a ser elaborados exclusivamente 
pela ANATEL, mediante solicitação do Ministério 
das Comunicações. 

O ministro Paulo Bernardo disse que a medida 
torna o processo licitatório dessas outorgas mais 
ágil e eficiente, com a atualização de lista de do-
cumentação exigida e adequação dos mecanis-
mos às novas exigências de mercado. 

Mudanças na programação dos Canais da 
Cidadania
O decreto 7.670 altera também o decreto n° 
5.820 de 2006, que trata da implantação do 
SBTVD-T (Sistema Brasileiro de TV Digital-Ter-
restre), de modo que o Ministério das Comu-
nicações passa a poder outorgar autorizações 
aos Estados, Distrito Federal e Municípios para 
exploração do Canal da Cidadania e também 
que, a seleção das entidades responsáveis pela 
programação a serem compartilhadas nesses 
canais, será feita por meio de processo seletivo, 
nos termos de regulamentação especifica.

Leia a íntegra do decreto no site do Ministério 
das Comunicações em 

h t t p : / / w w w. m c . g o v. b r / n o t i c i a s - d o -
-site/24022-160112-governo-muda-regras-
-para-concessao-de-radio-e-tv-comercial-

Funttel – alterações na forma de arreca-
dação
Conforme informação do Ministério das Comuni-
cações em 24 de janeiro desse ano, a forma de 
arrecadação do Fundo para o Desenvolvimento 

Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) foi 
alterada. A partir do mês de janeiro, o pagamen-
to passou a ser feito apenas através da Guia 
de Recolhimento da União (GRU). A alteração 
foi feita de modo a melhorar o gerenciamento 
dos recursos do fundo e também para facilitar 
a vida dos contribuintes, uma vez que essa guia 
pode ser acessada no site do Tesouro Nacional 
e as explicações para seu preenchimento estão 
na página do Funttel em  http://www.mc.gov.br/
telecomunicacoes/funttel

Essa mudança foi feita através de uma resolução 
aprovada pelo Conselho Gestor, em setembro de 
2011, atendendo recomendação do Ministério 
da Fazenda, uma vez que esses recursos são 
gerenciados diretamente pelo MiniCom e não 
pela Receita Federal.

Testes do rádio digital 
têm prazo prorrogado
O Ministério das Comunicações prorrogou, 
através da portaria n° 59 de 07 de fevereiro de 
2012, o prazo para realização dos testes e ava-
liações do Rádio digital até 09 de abril de 2012. 

O caso está referenciado ao Aviso de Chama-
mento Público n/ 1/2011, de 13 de junho de 
2011.

A medida foi anunciada no DOU de 08 de feve-
reiro desse ano.

Anatel no Twitter
 No final de janeiro, o presidente da Anatel, con-
selheiro João Rezende, anunciou a criação do 
perfil Anatel Informa no Twitter, que pode ser 
acessado no endereço http://twitter.com/ana-
tel_informa. Essa medida visa facilitar o acom-
panhamento das atividades do órgão regulador 
pela sociedade.

Através do Twitter, os seguidores da Anatel re-
ceberão informações relacionadas aos avisos 
sobre audiências públicas, atas, links de carti-
lhas, pautas e vídeos, mensagens relacionadas 
aos direitos e deveres dos seguidores, notícias e 
materiais diversos produzidos pela Agência.
A Anatel deixa claro que o “Anatel Informa” não 
pretende substituir os canais de atendimento 
convencionais ao usuário da Agência, mas sim 
dar continuidade ao seu projeto de inserção nas 
grandes redes sociais utilizadas pela população 
iniciado com o lançamento do canal no Youtube. 
A intenção é dar continuidade lançando outras 
medidas de transparência.

Rádios pagando Condecine
No final de 2011 as emissoras de rádio do país 
ficaram atônitas ao receber uma carta da Anci-
ne (Agência Nacional do Cinema) comunicando 
que, atendendo às novas regras da TV por as-
sinatura contidas na Lei 12.485, elas deveriam 
passar a recolher a Condecine (Contribuição 
para o Desenvolvimento do Cinema).

A Abert, através de Rodolfo Machado Moura, 
seu diretor de assuntos legais, respondeu dizen-
do que “parecia ser um erro de interpretação, 
pois não há embasamento legal para a cobran-
ça, uma vez que o rádio não é audiovisual e, por 
isso, não tem que fomentar o cinema”.

Manoel Rangel, presidente da Ancine, conforme 
noticiado pela colunista Mônica Bergamo da Fo-
lha de São Paulo de 20 de janeiro de 2012, dis-
se que se tratava provavelmente de um engano 
e determinou verificação do porque as emisso-
ras de rádio terem recebido tal “cobrança”. 
A Abert também questionou o caso. Assim, a 
Assessoria de Comunicação da Abert divulgou, 
em 25 de janeiro passado no seu site (http://
www.abert.org.br/site/), que a Ancine já havia 
encaminhado documento reconhecendo que as 
emissoras de rádio não são devedoras da Con-
decine.
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INSIDE SET

Morreu no dia 13 de janeiro de 2012, 
Pedro Virginio Onofre Barbosa as-
sociado da SET desde 2003. Pre-

sente em vários eventos da entidade, Virgi-
nio, com seu jeito simples e calmo, estava 
sempre pronto a atender uma solicitação e 
participar da animada integração da turma 
do Nordeste. Após 40 dias internado, Virgi-
lio morreu em decorrência de um câncer, 
aos 61 anos de idade. Ele era casado e pai 
de três filhos.

Pedro Virginio era diretor técnico do siste-
ma Verdes Mares de Comunicação do Ce-
ará  e foi um dos responsáveis pelos avan-
ços da TV Verdes Mares. Ele trabalhou por 
mais de 30 anos no Grupo Edson Queiroz 
e era considerado um colaborador de mui-
ta visão e criatividade. Um dos principais 
expoentes do automobilismo no Nordeste 

Primeiro foi a conquista da aprovação 
da Revista da SET sob a Lei Rouanet, 
agora chegou a vez da revista Radio-

difusão comemorar a conquista do código 
ISSN (Número Internacional Normalizado 
para Publicações Seriadas (International 
Standard Serial Number). Após a obtenção 
do ISSN, a revista Radiodifusão foi ativada 
oficialmente no site do portal SEER (Siste-
ma Eletrônico de Editoração de Revistas) – 
http://seer.ibict.br/

O código trata-se de um identificador acei-
to internacionalmente para individualizar o 
título de uma publicação seriada, tornando-
-o único e definitivo. Sua importância se dá 
por ele identificar o título de uma publica-
ção seriada em circulação, futura (pré-pu-
blicação) e encerrada, em qualquer idioma 
ou suporte físico utilizado (impresso, online, 
CD-ROM etc). O ISSN é operacionalizado 
por uma rede internacional, e no Brasil é 
o Instituto Brasileiro de Informação em Ci-
ência e Tecnologia (IBICT) que atua como 
centro nacional dessa rede.

do Brasil além de figura importante no 
desenvolvimento do esporte a motor, 
sobretudo no Ceará, tendo projetado o 
protótipo CTM 2000. Também foi res-
ponsável pelo projeto e concepção do 
Espron, protótipo que acabou se tor-
nando uma categoria nacional pelas 
mãos de Nelson Piquet. Em seu auge, 
a classe chegou a ser prova preliminar 
do GP do Brasil de 1998. 

Pedro, foi muito importante e agradá-
vel contar com a sua presença na SET, 
com muito pesar nos despedimos, 
mas sempre lembraremos de seu jeito 
amistoso. 

Obrigado!

Diretoria da SET.

Também não poderíamos deixar de avisar 
aos leitores que a agora é possível ler a 
Revista da SET no celular através do site 
HTTP://m.set.com.br/revista. No site indi-
cado você poderá ler todo o conteúdo das 
revistas, até mesmo de edições passadas. 
Acesse!

Nota de falecimento

NOVIDADES PARA AS PUBLICAÇÕES DA SET
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O associados SET contam agora com uma 
nova forma de viabilizar seu oontato 
com a entidade. É o novo processo 

online que engloba desde gerenciamento 
dos dados do associados até a inscrição para 
eventos. Com o objetivo desburocratizar a 
forma de pagamento, fazendo as aquisições 
e pagamento online, a SET fez uma parceria 
com o grupo Idearia, especializada em 
tecnologia e comunicação para implementar 
o projeto de comercialização de evento da 
SET, gerenciar a área de associados e o 
sistema de pagamento e gestão dos eventos. 

O projeto foi apresentado durante a reunião 
de diretoria da SET, que aconteceu no último 
sábado de outubro. De acordo com o ex-
presidente da SET, José Munhoz, o projeto 
foi desenvolvido e implementado durante 
o Congresso SET 2011, permitindo aos 
associados e interessados fazer sua inscrição 
e pagamento através do site da SET. Foram 
realizadas 39 efetivações pagas online. 
Apesar de ser um número pequeno serviu 
para demonstrar a confiabilidade do sistema 
e o sucesso, pois funcionou bem para quem 
o utilizou. “Vale lembrar que foi em caráter 
experimental e não houve divulgação desta 
nova forma de aquisição de pacotes dos 
eventos da SET”, lembrou a presidente Liliana 
Nakonechnyj.

Apresentado por André Silva, um dos sócios 
da empresa, o projeto de Comercialização 
de Evento SET na área de associados e 
sistema de pagamento e gestão é mais uma 
comodidade para os associados da SET, em 
poder fazer tudo online. Trata-se de mais um 
recurso disponibilizado para a comunidade 
da SET para participar dos seus eventos. 

O projeto consiste basicamente na 
comercialização dos eventos da SET através 
do sistema online e uma área restrita de 
associados, integrando estes dois sistemas. 
Para isto tem um programa de pagamento 
online que permite, por exemplo, fazer e 
pagar as inscrições do congresso e as 
taxas dos associados. O sistema já está 
implementado e neste momento estamos 

Por Gilmara Gelinski

finalizando a parte dos associados online, 
onde cada um poderá gerenciar sua ficha 
cadastral no site, mudando sua foto, fazendo 
alterações dos dados. Todo o associado terá 
um usuário e senha. 

Este sistema de controle implantado visa 
principalmente facilitar o trabalho de gestão 
dos usuários, permite conhecer melhor cada 
participante e sua localização. Com este 
sistema é possível segmentar os participantes 
do congresso e dar um panorama do universo 
de associados e não sócios. Com a nova 
gestão será possível saber quantos e quais 
associados estão inadimplentes, quais 
eventos ele participou. O sistema também 
gera relatórios que demonstram o total de 
pagantes mensalmente, quantos estudantes 
participaram do congresso e outros dados 
que interessar a SET.

Forma de pagamento 
Os pagamentos poderão ser feitos através 
de cartão crédito e débito. E se a preferência 
for por boleto bancário, também é possível. 
Os pagamentos são gerenciados através das 
plataformas PagSeguro e Paypal. Segundo 
Anna Lucia, “o associado terá uma página que 
poderá administrar sua forma de pagamento. 
Desta forma em vez da SET administrar a 
parte bancária são estas empresas que o 
farão”.

O vice diretor da SET, Olimpio Franco, 
a simplicidade e praticidade motivaram 

a escolha destas duas plataformas de 
pagamento: “Estas plataformas são muito 
mais simples, pois com este método é 
utilizado a estrutura do UOL e com um 
custo mais acessível é possível realizar os 
pagamentos com as principais bandeiras 
de cartão de crédito, débito e pagamento 
em boleto. Através da plataforma do UOL é 
possível ter a abrangência que a SET precisa 
sem a necessidade de abrir um conta em 
cada banco para atender todos os associados.

Parcerias futuras
A parceria entre SET e Idearia pretende 
idealizar novos projetos. Um deles é um totem 
interativo, um aplicativo para o congresso 
com o conteúdo e integração de algumas 
plataformas com as redes sociais. 

A Idearia é uma empresa especializada 
em tecnologia e comunicação, que tem a 
sua frente os sócios André Silva, Guilherme 
Kraus e Felipe Marlon. A empresa faz 
parte do núcleo de empreendedorismo da 
Universidade de São Paulo e da coleção 
jovens empreendedores da FIESP. Entre seus 
clientes estão DM9, Estrela e CIA. “Nosso 
foco é unir a tecnologia e a comunicação. 
Nós contamos com profissionais das áreas 
de publicidade, ciência da computação, 
engenharia, administração para proporcionar 
soluções diferenciadas aos clientes”. 

SET AMPLIA SUAS AÇÕES ONLINE
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Gilmara é editora da Revista da SET. 
e-mail: gelinska@gmail.com
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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.

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

Comitê:
David Wood
Juan Carlos Guidobono
Juan Pablo Alviz
Osamu Yamada
Luiz Padilha
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 
Esdras 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

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. 






