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Apresentação e-Tec Brasil
Prezado estudante,

Bem-vindo ao e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional pública de ensino, a Escola Técnica 

Aberta do  Brasil, instituída pelo Decreto nº 6.301, de 12 de dezembro 2007, 

com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino técnico público, na mo-

dalidade a distância. O programa é resultado de uma parceria entre o Minis-

tério da Educação, por meio das Secretarias de Educação a Distancia (SEED) 

e de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC), as universidades e escolas 

técnicas estaduais e federais.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande 

diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao 

garantir acesso à educação de qualidade, e promover o fortalecimento da 

formação de jovens moradores de regiões distantes, geograficamente ou 

economicamente, dos grandes centros.

O e-Tec Brasil leva os cursos técnicos a locais distantes das instituições de en-

sino e para a periferia das grandes cidades, incentivando os jovens a concluir 

o ensino médio. Os cursos são ofertados pelas instituições públicas de ensino 

e o atendimento ao estudante é realizado em escolas-polo integrantes das 

redes públicas municipais e estaduais.

O Ministério da Educação, as instituições públicas de ensino técnico, seus 

servidores técnicos e professores acreditam que uma educação profissional 

qualificada – integradora do ensino médio e educação técnica, – é capaz de 

promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com auto-

nomia diante das diferentes dimensões da realidade: cultural, social, familiar, 

esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você! 

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação 

Janeiro de 2010

Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Ícones

Atenção
Indica pontos de maior relevância no texto ou que servem de in-

tegração ou remissão a vários aspectos de um tema.

Descubra Mais
Oferece novas informações que enriquecem o assunto ou “curio-

sidades” e notícias recentes relacionadas ao tema em estudo. Ser-

vindo também de fio condutor para alguma situação de aprendi-

zagem que possa pertencer à integração dos cursos, a integração 

dos eixos ou a especificidade do curso.

Glossário
Indica a definição de termos, palavras ou expressões utilizadas na 

unidade temática.

Multimídia
Incentiva o desenvolvimento de atividades de aprendizagem a 

partir de diferentes mídias: vídeos, filmes, jornais, ambiente AVEA 

e outras, estabelecendo uma ponte transversal entre os conheci-

mentos estudados e a realidade do estudante.

Hipertextualidade/Integração
Propõe situações de aprendizagem que estabelecem ligações entre 

os temas, as habilidades, as competências, e as bases tecnológicas.

Transversalidade/Contexto
Orienta o estudante a perceber os temas estudados no seu con-

texto tornando-o capaz de ampliar o conceitual a partir da obser-

vação da realidade e vice-versa.
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Palavra do professor-autor

Caro (a) estudante,

Parabenizo a todos pelo sucesso alcançado até o presente momento no nos-

so Curso Técnico em Telecomunicações na modalidade a distância.

É importante destacar e valorizar a motivação, aplicação e dedicação apre-

sentada por você nessa caminhada que fizemos juntos, na busca de forma 

espontânea em alcançar o objetivo que tanto deseja e que agora está se 

aproximando do final.

Para que seja efetivado esse passo importante e o mercado de trabalho lhe 

ofereça novas oportunidades, é essencial que continue com a mesma moti-

vação, aplicação e dedicação, não somente nos estudos, na permanência do 

curso, como também durante toda sua vida profissional.

Da mesma forma que você teve os primeiros contatos no início do nosso 

curso, continuarão à sua disposição para vencer essa última etapa os nossos 

tutores, professores e os coordenadores da Rede e-Tec Brasil.

Desejo a você sucesso na conclusão do curso!

Professor Luiz Carlos Vitorino





Apresentação  
da componente curricular
Caro(a) estudante, o propósito deste caderno didático é tratar o componente 

curricular Sistemas de Telecomunicações II nos seus aspectos mais importantes 

em sua formação para atender ao seu perfil de técnico em Telecomunicações.

O professor-autor parte do princípio de que um curso técnico profissionali-

zante deve fornecer os conhecimentos básicos ao estudante de forma que 

na sua vida profissional possa desenvolver as competências atitudinais e 

competências técnicas cognitivas bem como as habilidades técnicas adquiri-

das nos componentes curriculares ao longo do curso.

O nosso Plano Pedagógico de Curso é fundamentado no domínio do saber-

-fazer, do saber-ser, do saber-saber e do saber-conviver, que não podem ser 

conseguidos de forma isolada, e sim de forma integrada. Vamos apresentar 

a você como essa integração acontece, neste componente curricular.

O Componente curricular Sistema de Telecomunicações II tem carga horária 

de 68 h/aulas e trata das seguintes unidades temáticas:

Unidade Temática 1 – A televisão

Unidade Temática 2 – Fundamentos de TV e Vídeo 

Unidade Temática 3 – TV digital 

Unidade Temática 4 – Padrões de TV digital

Unidade Temática 5 – Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD)

Unidade Temática 6 – Panorama atual

As conexões com outros componentes curriculares você irá perceber que 

acontecerão de forma adequada, por meio do que chamamos transversali-

dade de conhecimentos.
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Unidade n 

A televisão

Unidade 1 





e-Tec Brasil

Unidade 1

Prezado(a) estudante, a televisão é um dos meios de comunicação 

de massa mais difundidos no mundo.

Vamos, nesta unidade temática, conhecer a evolução desse fantás-

tico mundo da televisão desde seus primórdios até os dias atuais, 

tanto em nível global como também no Brasil. 

O assunto, por possuir uma vasta e intensa gama de informações, 

será apresentado levando em consideração os seus pontos mais 

importantes.

Com isso, o processo de aprendizagem ocorrerá também com a 

sua capacidade de síntese por meio de pesquisas.

História da televisão no mundo
Vamos abordar essa história de uma forma ampla, sem o intuito de defi nir 

quem foi o pai da televisão, mas apenas de conhecer os fatos relevantes 

dessa história.

O século XIX pode ser considerado o marco inicial e fundamental na criação da 

base tecnológica que viria a ser empregada na criação dos aparelhos de TV, por 

causa dos conceitos desenvolvidos nas áreas de matemática, física e química.

Na década de 1840, mais precisamente em 1842, o escocês Alexander Bain, 

mecânico e inventor, a quem é creditado o invento da primeira máquina de 

fac-símile (hoje conhecida como fax), conseguiu executar o projeto do envio 

telegráfi co de uma imagem.

O que se iniciou no século XIX foi consolidado no século XX, com a inven-

ção da televisão no seu princípio básico de se transmitir som e imagem a 

distância. Antes da defi nição da televisão eletrônica como padrão de trans-

missão, houve na época a tentativa de implantação da televisão mecânica 

(BELLIS, 2014; SOUSA, 2014). 

Caro Estudante, antes de apresentar a você a cronologia da história da TV, 

vamos falar um pouco sobre o que é televisão.

e-Tec Brasil15Unidade 1 – A televisão



Você se lembra de como foi o seu primeiro contato com aquela caixa na 

sala de sua casa que transmitia imagem e som? Você imaginou que estava 

abrindo uma janela para o mundo?

Quando você nasceu, certamente aquela caixa (TV) já existia na sala de sua 

casa; e outra caixa menor (Rádio), que transmitia somente o som, também 

já estava presente, mas normalmente sua preferência era pela TV. Por quê?

Imagine que você estava na década de 1960 e que em sua casa ainda não 

existia a TV; então o que você “curtia” eram as transmissões via rádio, no-

tícias, músicas, futebol, etc. O que tinha de real era somente o som, o res-

tante ficava por conta da sua imaginação, por exemplo: em um domingo à 

tarde você liga o rádio para acompanhar a narração de um jogo de futebol, 

ouvindo o locutor detalhando cada jogada, você imediatamente imaginava 

a bola, o jogador, o campo a torcida, enfim tudo que estava sendo narrado 

e relacionado àquela transmissão. Na terça-feira seguinte, seu pai chega em 

casa com uma caixa de madeira com frente de vidro e coloca na sala, chama 

você e diz: filho, venha ver o que comprei para nós, uma televisão.

A televisão é ligada, demora um tempo para entrar em funcionamento (nessa 

época as televisões eram a válvulas), quando aparece a imagem, por coincidên-

cia, está passando justamente o jogo de futebol que você ouviu no domingo, 

isso porque raramente se transmitia jogo ao vivo e as emissoras usavam a téc-

nica de videotape (equipamentos usados para reproduzir imagens gravadas em 

uma fita de material plástico, com uma cobertura de partículas magnéticas).

Dessa forma, você tem o primeiro contato com a televisão e constata que não 

há mais necessidade de ficar imaginando de como seria a imagem associada 

ao som transmitido, pois a imagem e o som eram reais e estavam chegando 

até você através da televisão. Este é o conceito básico de televisão: a trans-

missão de imagem e som. Inicialmente de forma analógica, com a imagem 

em preto e branco, e som monofônico. Ainda na era analógica a TV passou 

a ter imagem em cores e som estéreo, e depois de décadas veio a TV digital, 

que continuou de outras formas a mexer com o imaginário das pessoas.

Atualmente a TV digital é realidade, mas ainda não em sua total capacidade 

de recursos, e por isso continuamos a imaginar coisas que irão se tornar re-

alidade a médio e longo prazo, pois sabemos que a tecnologia está sempre 

evoluindo, e cada vez mais rapidamente. Sob esse ponto de vista, para você 

que está fazendo um curso técnico a distância, de que forma a TV digital, 

nessa área de educação, mexe com seu imaginário?
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Para que você compreenda e tenha uma visão melhor da história da televi-

são, veja as tabelas 1.1 a 1.5, nas quais são destacadas as referências crono-

lógicas desde o início dessa fantástica invenção que, junto com o rádio, im-

pactou de forma profunda e contínua a nossa sociedade, até os dias atuais.

Tabela 1.1: Século XIX – Início
SÉCULO XIX

1817 Jons Jakob Berzelius, sueco, químico, descobre o elemento químico Selênio.

1842 Alexander Bain, escocês, mecânico e inventor, obtém a transmissão telegráfica de uma imagem (fac-símile.

1837
Willoughby Smith, inglês, engenheiro elétrico, descobre que a resistência elétrica de selênio varia drastica-
mente com a quantidade de luz que incide sobre ele, tornando a fotocondutividade do selênio um método 
para converter imagens em sinais elétricos, ou seja, uma base para a televisão.

1884
Paul Nipkow, alemão, estudante de engenharia, propôs e patenteou o primeiro sistema de televisão mecâni-
ca, foi a primeira pessoa a descobrir o princípio de varredura de teleisão.

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 1.2 : Século XX - Consolidação da TV Analógica P & B
1ª Metade do  Século XX

Consolidação da TV Analógica P & B

1906 Boris  Lvovich Rosing, russo, físico e matemático, desenvolve um sistema de televisão por raios catódicos.

1920
John Logie Baird, inglês, realiza as primeiras transmissões através do sistema mecânico inventado por 
Nipkow.

1923

Wladimir Zworkiin, russo, engenheiro elétrico, inventou o tubo de raios catódicos, chamado de cinescó-
pio (CRT) foi um dos primeiros a demonstrar um sistema de televisão com as características de tubos de 
imagem modernas.
Inventou também o iconoscópio que foi a base para as câmeras de televisão iniciais.

1926
John Logie Baird fez a primeira demonstração de transmissão de uma imagem em movimento no Royal 
Institution em Londres.Com o surgimento da televisão eletrônica, a televisão mecânica foi posta a parte na 
década de trinta.

1927
Philo Taylor Farnsworth, norte-americano, engenheiro, aos 14 anos de idade demonstrou o primeiro sistema 
eletrônico para televisão( mas somente aos 21 anos é que conseguiu construir um sistema que funcionasse 
e desenvolveu o tubo dissecador, esse sistema é a base de todas as televisões atuais de raios catódicos

1928
Hebert Eugene Ives, norte-americano, físico, no desenvolvimento da televisão demonstrou a transmissão por 
fio de telefone de quadros preto-e-brancos. Realizou em Nova York as primeiras imagens coloridas com 50 
linhas de definição por fio, e cerca de 18 frames por segundo.

1935 Oficialmente tem-se o início da televisão na Alemanha e França, tendo como ponto emissor a Torre Eiffel.

1936 A Inglaterra inaugura uma estação regular da BBC com definição de 405 linhas.

1938 Inicialização das transmissões na Rússia e Estados Unidos.

1941 O Padrão NTSC é aprovado nos Estados Unidos como primeiro sinal padrão de radiodifusão televisiva.

Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 1.3 : 2ª Metade Século XX – Início da TV Analógica no Brasil e Con-
solidação da TV Analógica em Cores

2ª Metade do  Século XX
Início da TV Analógica no Brasil e Consolidação da TV Analógica em cores

1950 No Brasil inaugura-se a TV Tupi de São Paulo pertencente a Assis Chateaubriand

1954 Início das primeiras transmissões regulares nos Estados Unidos, utilizando o Padrão NTSC.

1956 Na França é criado o Padrão cores SECAM.

1962 Primeira transmissão via satélite, pelo satélite artificial Telstar lançado pela NASA, nos Estados Unidos.

1963 A Alemanha lança o Sistema PAL, desenvolvido pelo engenheiro Walter Bruch

1964
Criada a primeira TV de Plasma na Universidade de Ilinóis por Donald L. Bitzer e H. Gene Slottwo.
Primeira transmissão feita pelo Padrâo PAL no Reino Unido

1967
Primeira transmissão na Alemanha utilizando o Padrão PAL
Primeira trasmissão na França utilizando o Padrão SECAM

1972
Primeira transmissão pública oficial em cores no Brasil
Primeiro painel de visor de LCD é produzido nos Estados Unidos por T. Peter Brody.

Fonte: Elaborada pelo autor

Tabela 1.4: Segunda metade Século XX – Consolidação da TV digital nos 
Estados Unidos e Europa

2ª Metade do  Século XX
Consolidação da TV Digital Estados Unidos e Europa

1981
No Japão o consórcio Hi-Vision Promtion Association passa a operar o Serviço Digital Broadcasting durante 
uma hora por dia.

1983
É criado nos Estados Unidos o grupo FCC (Federal Communication Comission) para a concepção do Padrão 
Digital americano.

1989
A União Internacional de Telecomunicações (UIT) define o primeiro Padrão HDTV, tendo como princípio o 
pacote de transmissão digital.

1991 Início dos testes com HDTV nos Estados Unidos.

1994
Na Europa é desenvolvido o sistema de transmissão digital por cabo o DVB-C.
Nos Estados Unidos o sistema DirectTV faz as primeiras transmissões em formato digital

1995
Nasce o ATSC (Advanced Television Systems Comitee), Padrão de TV Digital americano.
Na Europa acontece a primeira transmissão do sistema europeu DVB,feita pelo canal Pago Francês Canalplus.

1997
Iniciado no Japão os estudos para o desencolvimento do que seria mais tarde o ISDB (Integrated Services 
Digital Broadcasting).
Primeiro televisor de Plasma é disponibilzado no mercado pela empresa Fujitsu.

1998

Início de radiodifusão experimental de HDTV nos Estados Unidos.
Primeira transmissão do sistema terrestre europeu ocorre na Suécia e Reino Unido.
No Brasil o Grupo ABERT-SET inicia estudo para definição do Padrão de TV Digital que melhor atenderia ás 
necessidades do Brasil.

1999 No Brasil a Anatel inicia os estudos para a implantação do sinal digital.
Fonte: Elaborada pelo autor
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Tabela 1.5: Segunda metade do Século XXI – Consolidação da TV digital no 
Japão e Brasil

1ª Metade do Século XXI
Consolidação da TV DIgital no Japão e Brasil

2000 O Japão lança oficilamente o Serviço Digital Hi-Vision Broadcasting.

2003

No Japão é lançado comercialmente os serviços de televisão digital terrestre.
A Alemanha é o primeiro país a realizar o switch off (apagão analógico)
Criado o SBTVD (Sistema Brasileiro de TV Digital), com o objetivo de criar um modelo de referência para a 
TV Digital Terrestre no Brasil.

2006 O Brasil adota como base para a TV Digital Terrestre o Padrão Japonês ISDB-T.

2007
Primeira transmissão digital no Brasil.
O Uruguai adota o Padrão europeu DVB-T.

2008 O sinal digital chega a algumas capitais brasileiras como Goiânia, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador.

2009
Argentina, Venezuela, Chile e Peru adotam o padrão nipo-brasileiro (ISDB-SBTVD) de televisão digital.
O subsistema Ginga-NCL é eleito pela UIT-T como a primeira recomendação internacional para suporte a 
interação multimídia para dispositivos do IPTV.

2010

Bolívia, Costa Rica e Paraguai também adotam o padrão nipo-brasileiro de televisão digital.
Lançada comercialmente a primeira TV Digital com o middleware Ginga embutido.
Emissoras nacionais começam a transmitir aplicações interativas utilizando o Ginga na Copa do Mundo da 
Africa do Sul.

2010 Cinquenta e dois países da Africa, América do Sul e Central fazem testes com o ISDB-SBTVD.

Fonte: Elaborada pelo autor

Você observou na cronologia da história da televisão que muitos colabo-

raram para que ela hoje exista. Descreva os cincos marcos relevantes, do 

seu ponto de vista, no desenvolvimento das técnicas televisivas e poste 

no AVEA seus comentários no fórum aberto específico para essa Situa-

ção de Aprendizagem.

História da televisão no Brasil
A primeira transmissão televisiva no Brasil ocorreu no ano de 1939, foi re-

alizada em circuito fechado (um transmissor e um receptor) e serviu como 

demonstração de equipamentos alemães durante a Feira Internacional de 

Amostras, realizada no Rio de Janeiro, na época capital do Brasil. 

Em 18 de setembro de 1950, Assis Chateaubriand inaugurou a primeira 

emissora de TV no Brasil, a PRF-3 TV Tupi de São Paulo. Veja a Figura 1.1. As 

imagens foram geradas a partir de um estúdio montado no bairro do Suma-

ré, em São Paulo, e o transmissor foi colocado no topo do edifício do Banco 

do Estado de São Paulo, na Avenida São João.

 

Para você conhecer mais sobre a 
história da TV, acesse o link
http://www.ced.ufsc.br/
men5185/trabalhos/59_TV/hist-
tv-crt.html
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Figura 1.1: Primórdios da TV no Brasil
Fonte: http://www.mofolandia.com.br/mofolandia_nova/entrevista_vida_alves.htm

Dessa forma, iniciava-se a era da televisão no Brasil, assunto sobre o qual, 

na época, Octávio Augusto Vampré comentou no livro Raízes e evolução do 
rádio e televisão:

Coube a São Paulo a primazia [...] os salões do Automóvel Clube do 

Brasil foram tomados pelos convidados especiais por ali se encontra-

rem diversos aparelhos receptores. Na ocasião foram instalados 200 

aparelhos, em pontos de grande movimento de São Paulo, como a 

Praça da República, para que o povo contemplasse o surgimento da TV 

no Brasil. (VAMPRÉ, 1979, p. 213).

O sucesso alcançado já nas primeiras transmissões televisivas pode ser verifi-

cado pelo fato de no ano de 1951 estarem em operação, além da TV Tupi de 

São Paulo, a TV Record-SP, a TV Tupi-RJ e a TV Jornal do Comércio no Recife. 

A quantidade de aparelhos televisores atingia a marca de 7.000 unidades 

e teve início a fabricação dos primeiros receptores nacionais com a marca 

“Invictus”, conforme ilustrado pela Figura 1.2.
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Figura 1.2: “Invictus”, a primeira marca de televisor do Brasil
Fonte: http://www.tvhistory.tv/1950-59-Other-Brazil-TVs.htm

Em 19 de fevereiro de 1972 foi realizada a primeira transmissão em cores no 

Brasil. Tratou-se da cobertura da Festa da Uva de Caxias do Sul, Rio Grande 

do Sul. Razões políticas, tais como ocorrido com a escolha do padrão de TV 

digital, influenciaram na escolha do local da transmissão e os personagens 

envolvidos. Veja uma imagem dessa transmissão na Figura 1.3.

Figura 1.3: Imagem da recepção da primeira transmissão em cores realizada no Brasil
Fonte:http://wp.clicrbs.com.br/almanaquegaucho/2012/01/18/uma-festa-para-a-historia/?topo=13,1,1,,,13

A última grande mudança na televisão brasileira ocorreu com a inauguração 

da transmissão digital, ela se deu em São Paulo em dezembro de 2007. Du-

rante o prazo de migração da tecnologia analógica para a digital, as emis-

soras deverão transmitir os sinais analógicos e digitais ao mesmo tempo, o 

prazo para “switch-off” do sinal analógico foi estabelecido pelo governo 

brasileiro inicialmente para o ano de 2016.

Switch-off
Desligamento do sinal da 
TV analógica.
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Dessa forma, a Figura 1.4 ilustra as grandes transformações ocorridas no 

panorama das transmissões televisivas no Brasil.

Figura 1.4: Fatos marcantes na história da televisão no Brasil
Fonte: Elaborada pelo Autor

TV analógica x TV digital
Pela cronologia apresentada você verificou que o surgimento da TV digital se 

deu em função do desenvolvimento da TV de alta definição (HDTV) no Japão 

e na Europa, há mais de duas décadas, com o Japão sempre a frente, com 

programas de alta definição, porém, em TV analógica.

A TV digital é uma evolução da tecnologia da TV atual, mas se comparar-

mos com a evolução da TV em preto e branco para a TV em cores, você vai 

verificar que a mudança da TV analógica para a digital foi mais complexa do 

que a da TV em preto e branco para a TV em cores, pois se trata também da 

mudança de uma era. 

Veja no Quadro 1 algumas características que resultam em vantagens do 

sistema digital em relação ao sistema analógico.

Quadro 1.1: Vantagens do Sistema Digital
Características e Vantagens do sistema digital

Permite uma quantidade ilimitada de cópias.

Simples de armazenar, transportar e reproduzir.

Facilidade para compactação.

Podem ser cifrados com facilidade.

Não há envelhecimento.

Não há variações na reprodução.

Fonte: Elaborado pelo Autor

Hoje quando falamos em TV digital estamos nos referindo a uma platafor-

ma digital de comunicação que além de transmitir sinais de áudio e vídeo 

Para você saber mais sobre a 
televisão no Brasil acesse o link

http://www.microfone.jor.br/
historiadaTV.htm
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com muito mais qualidade nos oferece a vantagem de inúmeros recursos, 

tais como: interatividade, multiprogramação, mobilidade, internet, comércio 

eletrônico e outros, que constituirão a abordagem das unidades temáticas 

posteriores deste caderno.

Entre os benefícios importantes trazidos pela TV digital está a inclusão social 

por meio de novas oportunidades de serviços, gerando novas oportunidades no 

mercado de trabalho em várias áreas além das telecomunicações (SILVA, 2008).

Você pode verificar na Tabela 1.6 uma comparação inicial entre a TV analó-

gica e a TV digital aberta. 

Tabela 1.6: TV analógica x TV digital
TV Analógica TV Digital

Qualidade da imagem
Definição padrão (entre 480 e 525 
linhas, com baixa nitidez)

Alta definição (até 1080 linhas, com elevado 
nível de nitidez)

Qualidade do som Estéreo (apenas 2 canais) 6 canais (surround)

Formato de exibição 4:3. 16:9 (tela de cinema, ou widescreen)

Canais por emissora 1 até 6 em definição padrão

Mobilidade Recepção fixa Recepção em deslocamento

Interatividade Poucas possibilidades Muitas possibilidades

Qualidade do sinal chuviscos, ruídos e fantasmas livre de interferências

Custo Zero Zero

Fonte: Adaptada de DTV (2014)

Tendo como referência o conteúdo apresentado para você nesta unidade 

temática, descreva a diferença entre TV de alta definição e TV digital e 

poste seus comentários no AVEA, no fórum aberto específico para essa 

Situação de Aprendizagem.

Síntese da unidade
Nesta Unidade temática você conheceu a televisão sob o ponto de vista 

histórico. A maioria de vocês presenciou o último fato marcante da televisão 

no Brasil, o início da era da TV digital. Percebeu a importância dessa crono-

logia histórica do que é considerada como uma das maiores invenções do 

homem, que impactou a sociedade de diversas formas, e o desenvolvimento 

desse setor. Você pôde perceber ainda a rapidez com que ocorre a evolução 

tecnológica e as recentes mudanças, e que o Brasil, de forma direta, tem 

contribuído para a evolução da TV Digital no mundo.

Para você saber mais um pouco 
sobre TV analógica X TV digital, 
acesse o site http://meuartigo.
brasilescola.com/atualidades/
tv-analogica-x-tv-digital.htm
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Vamos abranger neste tópico os fundamentos básicos de TV e ví-

deo necessários para que você os compreenda e tenha uma base 

consistente para a sequência do nosso componente curricular. 

Mesmo com a evolução do sistema de transmissão de TV, esses 

fundamentos, em sua maioria, continuam presentes; desta forma, 

é importante que você tenha dedicação e atenção em assimilar os 

conceitos aqui apresentados.

Por ser a televisão feita para nossos olhos, daremos um breve trata-

mento ao olho humano e na sequência iremos abordar os aspectos 

técnicos referentes aos padrões de transmissão e de que forma nos 

são apresentadas as imagens. 

Fundamentos básicos
Antes de falarmos sobre televisão, que é um sistema que transmite ima-
gem para o olho humano, iremos abordar alguns conceitos importantes 
sobre o olho humano e entender como este percebe as imagens e alguns 
parâmetros que definem a qualidade dessa imagem.

Captação da imagem
A imagem que se forma na tela da televisão, assim como no cinema, con-

siste em uma série de quadros construídos em curtos intervalos de tempo.

É em razão da persistência da retina do olho humano que o cérebro inter-

preta essas imagens de forma contínua. A retina é formada por milhares de 

células sensíveis às luzes, denominadas de fotossensores do olho humano, 

por meio dos quais o cérebro interpreta as imagens de forma contínua. A 

formação das imagens consiste em fotografias diferentes uma das outras, 

que ao serem movimentadas em alta velocidade acabam por formar a ima-

gem que o cérebro humano capta (MUNDO EDUCAÇÃO, 2014).

Associados à percepção e interpretação dessas imagens estão alguns parâme-

tros importantes que veremos a seguir, tendo como referência a Figura 2.1.

Retina
É uma camada que ocupa ¾ da 
parte interna do globo ocular com 
função de transformar energia lumi-
nosa em impulsos eletroquímicos.
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Figura 2.1: O olho humano e o campo visual
Fonte:http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA7HYAI/sistema-televisao-i?part=2 

Persistência da visão
Pode ser definida como o fenômeno ou a ilusão provocada quando um ob-

jeto visto pelo olho humano persiste na retina por uma fração de segundos 

após sua recepção. Dessa forma as imagens projetadas a um ritmo (frequên-

cia) acima de 16 imagens por segundo associam-se na retina sem interrup-

ção. Observe a Figura 2.2.

1 2      ............................................................................................................................................. 16

Figura 2.2: Persistência da visão
Fonte: http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=162009056&src=id

Com isso, temos a sensação de movimento, nosso olho passa a perceber as 

imagens de forma contínua, devido à “lentidão” do olho humano em per-

ceber variações rápidas.

acuidade visual
É uma característica do olho humano em reconhecer dois pontos muito pró-

ximos um do outro. Sua medida é dada pela relação entre o tamanho do 

menor objeto visualizado e a distância entre o observador e o objeto.

Pode ser definida em termos do ângulo visual contido nos extremos do me-

nor detalhe perceptível (pixel) ou contida entre dois objetos que os olhos 

ainda podem distinguir separadamente. Veja a Figura 2.3.

Sistemas de Telecomunicações IIe-Tec Brasil 28



Figura 2.3: Acuidade visual
Fonte: http://www.ebah.com.br/content/ABAAAA7HYAI/sistema-televisao-i?part=2 

Campo de visão ótima
O campo de visão ótima está relacionado com o ângulo de visão e este é de-

finido como o ângulo entre duas retas que saem do olho e vão até as bordas 

do objeto, tanto na horizontal como na vertical. Observe a Figura 2.1

Supondo que esteja representada na Figura 2.1 a projeção de uma tela de tele-

visão com proporções de quatro unidades na horizontal e de três unidades na 

vertical, você irá observar que saem duas retas no sentido horizontal (formando 

um ângulo de 30º) e duas no sentido vertical (formando um ângulo de 40º).

Dessa forma, o campo de visão ótima dessa tela está contido em uma área de 

proporção 4 x 3 da imagem definida pelos ângulos horizontal e vertical. Observa-

mos também que existe uma pequena região central (de alta resolução, de me-

lhor foco) que corresponde à parte da imagem projetada fóvea  (EBAH, 2014). 

Relação de aspecto
A relação de aspecto é como a imagem aparece em sua tela. O padrão das TVs 

sempre foi 4:3, que acompanhou os padrões da fotografia e do cinema, ou 

seja, quatro unidades de largura por três de altura. No sistema digital você pode 

ter 16:9, possibilitando a transmissão do sinal em alta definição em uma tela 

maior, também chamada de widescreen, igual ao cinema, que se torna uma 

das diferenças importantes em relação à TV analógica. Veja as figuras 2.4 e 2.5.

Imagem projetada fóvea
A fóvea é uma região espe-
cializada da retina, com área 
aproximada de 1,5 mm2, sub-
entendendo um ângulo de visão 
transverso de cerca de 2 graus. 
A observação de detalhes de 
um ambiente ou imagem é feita 
pela fóvea; a imagem projetada 
na retina é deslocada pelos 
movimentos da cabeça e dos 
globos oculares, de modo que os 
pontos de interesse da imagem 
projetada são explorados pela 
fóvea (STOLFI, 2008).
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Figura 2.4: Relação de aspecto 4 x 3
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 2.5: Relação de aspecto 16 x 9
Fonte: Elaborada pelo autor

Resolução
A resolução é semelhante tanto no mundo analógico como no mundo di-

gital, mas existem algumas diferenças importantes na maneira como ela é 

definida. No vídeo analógico, uma imagem é formada por linhas, ou linhas 

de TV, pois a tecnologia de vídeo analógico é derivada do setor de televisão. 

Em um sistema digital a imagem é formada por pixels quadrados.

Na Figura 2.6 você pode observar que existe uma determinada quantidade 

de pixels tanto na vertical como na horizontal. Como exemplo para a TV 

analógica, temos as seguintes resoluções: na vertical NV= 341 e na horizon-

tal NH= 455, sendo que a resolução total é dada por:

Pixel
É o menor elemento que forma 

uma imagem digital.
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Resolução total = NV x NH

Para a TV Analógica (4 x 3), temos:

NV = 341 

NT = NV x NH = 155.555 elementos de imagens

NH = 455

1

2

3

N V

1 2 3 NH

Resolução Horizontal
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so

lu
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Figura: 2.6: Resolução
Fonte: Elaborada pelo autor

Para esta situação de ensino-aprendizagem, você deve observar com 

atenção as figuras 2.1, 2.3 e 2.6

A resolução horizontal máxima do olho é dada pela relação:

RH =  40 x 60 = 2.400 pixels

A resolução máxima vertical é dada por:

RV = 30 X 60 = 1.800 pixels

Dessa forma, a resolução total máxima do olho de forma análoga à re-

solução para TV:

RT = RH x RV = 2.400 x 1.800 = 4.320.000 pixels

Tendo como referência o exemplo anterior e o que foi visto até o mo-

mento, estão sendo propostas a você as seguintes situações de ensino-

-aprendizagem que deverão ser postadas no AVEA em fórum aberto es-

pecífico para essa atividade:
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1. Considerando a tela 4 x 3 para uma transmissão de um sinal de TV 

digital com 640 pixels na horizontal e 480 pixels na vertical (este sinal 

é conhecido como SDTV – televisão de definição padrão).

Calcule para este sinal a resolução máxima.
2. Para uma tela 16 x 9 com transmissão de um sinal HDTV (televisão de 

alta definição), com 1.920 pixels na horizontal e 1.080 pixels na vertical.

Calcule para este sinal a resolução máxima.
3. Através dos resultados obtidos por você, faça a análise e compara-

ção entre a resolução do olho e as resoluções do item 1 e 2, poste 

no AVEA de forma sintetizada a sua conclusão, por exemplo, entre 

outras, o que podemos esperar no futuro com relação à TV digital.>

Padrões de transmissão

Padrão M
Em 1952, quando da definição do sistema de transmissão de TV a ser ado-

tado no Brasil, foram criadas diversas normas; uma delas era a dependência 

com a frequência da rede de energia elétrica local. Como no Brasil a frequ-

ência da rede de energia elétrica é de 60 Hz, a mesma usada nos Estados 

Unidos, isso foi determinante para ser escolhido o padrão M, já utilizado nos 

Estados Unidos para transmissão do sinal em preto e branco. 

O padrão M era um conjunto de normas definido pela Radio Manufacturers 

Association (RMA), ou simplesmente (M), no qual estavam estabelecidas di-

versas características do sinal a ser transmitido.

Em televisão transmite-se simultaneamente um sinal de imagem (vídeo) e 

um sinal de som (áudio) e o objetivo final do sistema é garantir que na re-

cepção se possa receber uma imagem nítida e um som claro.

Para que você, estudante, tenha uma melhor compreensão sobre de que 

forma esses dois sinais (vídeo e áudio) são processados desde a captação 

até a transmissão, vamos descrever de maneira breve o caminho percorrido 

por esses sinais.

Na Figura 2.7, está representado um diagrama em blocos de um sistema de 

transmissão padrão M.
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Figura 2.7: Diagrama em blocos da transmissão padrão M
Fonte: Elaborada pelo autor

Alguns conceitos não serão abordados aqui, por se tratar de conhecimentos 

adquiridos nos componentes curriculares já estudados, com atenção especial 

à Análise de Circuitos, em que foram vistos os filtros e Telecomunicações I, 

como por exemplo: banda básica, misturador, modulador, circuito limitador, 

transmissor, etc.

Observe a Figura 2.7. Em lugar de uma entrada única de banda básica, te-

mos duas entradas (saídas – oriundas do sinal de captação, uma de vídeo e 

outra de áudio, independentes).

O sinal de áudio ocupa uma faixa de 50 Hz até 10 KHz (veja a Figura 2.8); 

o sinal de vídeo ocupa uma faixa de 30 Hz até aproximadamente 5 MHz ( 

veja a Figura 2.9); dessa forma, não é possível transmitir os dois ao mesmo 

tempo, pois ocorrerá a superposição dos espectros originais.

10 KHz 5 KHz F(MHz) F(MHz) 

Figura 2.8: Espectro de áudio
Fonte: Elaborada pelo autor

Figura 2.9: Espectro de vídeo
Fonte: Elaborada pelo autor

Isso significa que não se pode simplesmente somá-lo e aplicar a soma ao modu-

lador; por isso, a necessidade do tratamento do sinal analógico de vídeo e áudio 

em separado para depois dar origem a um sinal único de banda base, que cha-

mamos de sinal composto de áudio e vídeo que será entregue ao transmissor.
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O sinal de vídeo em um sistema de televisão é transmitido em AM-VSB (Vesti-
gial Side Band) e o sinal de áudio é transmitido em F.M (Frequency Modulation), 

tipos de modulações já vistos no componente curricular Telecomunicações I.

O sinal de áudio modula a subportadora de áudio, através de um circuito 

que compreende um modulador de FM, limitador e controle automático de 

frequência. 

O sinal de vídeo em AM-VSB com a portadora transmitida integralmente é 

obtido através de um circuito que compreende um modulador balanceado, 

um filtro simétrico que irá permitir a passagem de apenas a faixa necessária 

para mesma transmissão e um somador. Observe na Figura 2.10 como se 

obtém o sinal composto de áudio e vídeo.

Modulador 
Balanceado

Filtro
Simétrico Somador

Misturador Composto
Áudio e Vídeo

Limitador

C.A.F

Modulador 
FM

VÍDEO

ÁUDIO

Figura 2.10: Obtenção do sinal composto de áudio e vídeo
Fonte: Elaborada pelo auto 

O sinal de áudio é combinado com o sinal de vídeo e entregue ao mistura-

dor, através de filtragem conveniente, sendo obtida a banda básica de tele-

visão (sinal composto de áudio e vídeo), para ser transmitida, veja na Figura 

2.11 o sinal composto de áudio e vídeo obtido.

Portadora
Sinal analógico em forma de 
onda (tipicamente senoidal) 

que será modulado (alterado) 
para representar a informação 
a ser transmitida. A portadora 

é, geralmente, de frequência 
superior à do sinal modulador (o 
sinal que contém a informação).
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Largura = 6 MHz

MHz

5,75 MHz1,25 MHz
Portadora de Imagem

Sinal Y (Luminância)

Portadora de Áudio

6543210

Figura 2.11: Sinal composto (áudio e vídeo) padrão M
Fonte: Elaborada pelo autor

Você deve observar a Figura 2.11, que representa o sinal composto (áudio e 

vídeo) padrão M e verificar que:

•	 a frequência da portadora de vídeo não se encontra no centro do ca-

nal, devido à transmissão ser feita por Banda Lateral Vestigial (VSB – Ves-
tigial Side Band); 

•	 a portadora de vídeo (imagem) está 1,25 MHz acima da frequência infe-

rior do canal;

•	 a portadora de áudio é modulada em frequência (FM) e se localiza 4,5 

MHz acima da portadora de vídeo, em 5,75 MHz, ou 0,25 MHz abaixo 

da frequência superior do canal.

As principais características deste sistema de transmissão (Tabela 2.1) são 

apresentadas a seguir:

Tabela 2.1: Características do Sistema M (Preto e Branco)
Características do Sistema M

Relação de Aspecto 4:3

Número de Linhas 525

Número de Campos 60/s

Número de Quadros 30/s

Transmissão 525i

Largura de Banda 6 MHz
Fonte: Elaborado pelo autor 

Portadora
É um sinal elétrico que tem a 
função de “transportar o sinal 
de informação, mediante a 
alteração de algumas de suas 
características, proporcional-
mente ao sinal de informação 
(GOMES, 2007).
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•	 Relação de aspecto – relaciona unidades de medida horizontal em uma 

tela de TV em proporção à sua medida vertical.

•	 Número de linhas – a imagem na televisão é transmitida linha por linha. 

Dessa forma, para locais em que a frequência de rede é de 60 Hz, como 

no Brasil e Estados Unidos, a imagem é formada por 525 linhas enquanto 

que em países com frequência de rede de 50 Hz, por exemplo, Argentina 

e Alemanha, a imagem é formada por 625 linhas.

•	 Número de campos – para as linhas que compõem um Quadro, no 

Brasil, como já sabemos, foi adotado o padrão M com 525 linhas e são 

separadas em dois conjuntos de 262,5 linhas e a cada um desse conjunto 

chamamos de campo, ou seja, para cada 30 Quadro por segundo tere-

mos o número de campos igual a 60 quadros por segundo. 

•	 Número de quadros – ao conjunto de linhas 625 ou 525, dependendo 

da frequência da rede elétrica, denominamos de Quadro, sendo que 

cada Quadro corresponde a uma imagem completa. No padrão M o nú-
mero de quadros por segundo – taxa de quadros – necessários para que 

a imagem fique completa é de 30 quadros.

•	 Transmissão 525i – significa de que forma é feita a leitura e exibição das 

informações geradas por sensores de imagens, que no padrão M é feita 

de forma intercalada, ou seja, linha por linha.

•	 Largura de banda – é definida pela faixa de frequência dentro da qual 

um sinal é transmitido, sem sofrer atenuação significativa; no Brasil, tan-

to para TV analógica como para TV digital a largura de banda para cada 

canal é padronizada em 6MHz (NATIONAL INSTRUMENTS, 2014).

Padrão PaL-M
Em 1972, para a definição do padrão de TV em cores a ser utilizado no Bra-

sil, foram realizados anteriormente amplos estudos dos sistemas existentes, 

que determinaram a escolha do sistema PAL (Phase Alternating Line) como o 
mais adequado às transmissões coloridas.
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Pelo fato de o Brasil ter adotado o padrão M, como já visto, houve a necessida-
de de diferenciar do sistema PAL usado na Europa, onde a frequência da rede é 
de 50 Hz, criando dessa forma o sistema PAL-M com resolução de 525 linhas.

Quando do lançamento da TV em cores, já existiam milhões de receptores 

em preto e branco no mercado. 

Dessa forma, foi necessária a adaptação no sinal de vídeo de forma a torná-lo 

compatível entre os dois sistemas: os televisores em cores deveriam funcionar 

corretamente em preto e branco quando recebessem o sinal de uma esta-

ção gerado em preto e branco, e estes deveriam funcionar normalmente em 

preto e branco quando recebessem o sinal de uma estação gerado em cores. 

A solução encontrada para permitir essa compatibilidade foi separar o sinal 

colorido em dois componentes, um denominado de luminância (Y) e o outro 

denominado crominância (C). Ambos os sinais são obtidos a partir dos sinais 

RGB. O RGB representa, em três matrizes distintas, as três cores primárias 

captadas pelo sistema visual humano: vermelho, verde e azul.

Na Figura 2.12 você vê o sinal composto de áudio e vídeo para o padrão de 

transmissão PAL-M.

Largura = 6 MHz

MHz

5,75 MHz4,82611 MHz

3,57611 MHz
PAL-M

1,25 MHz
Portadora de Imagem

Sinal Y (Luminância) Sinal de Crominância

Portadora
de Áudio

Portadora
de Cor

6543210

Figura 2.12: Sinal composto áudio e vídeo padrão PAL-M
Fonte: Elaborada pelo autor

RGB
É a abreviatura do sistema de 
cores aditivas formado por 
Vermelho (Red), Verde (Green) e 
Azul (Blue).
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A luminância possui informações sobre o brilho da imagem, as quais são 

necessárias e suficientes para a exibição em P&B. Já o sinal de crominância 

carrega informações sobre a variação da colorimetria da imagem, que, jun-

tamente com o sinal de luminância, compõem a imagem em cores.

Nas comparações entre as figuras 2.11 e 2.12 você pode verificar as diferen-

ças entre o sinal do padrão M para transmissão P&B e o sinal padrão PAL-M 

para a transmissão a cores.

Quando foi adotado o sistema brasileiro, os principais padrões eram o ame-

ricano NTSC (National Television System Committee), que apresentava pro-

blemas de fidelidade de cor, o francês SECAM (Sequencial Coloeur Avec 
Mémoire) e o alemão PAL (Phase Alternation Line). A escolha recaiu sobre 

o alemão, que superava muitos dos problemas apresentados pelos demais.

As principais características do padrão PAL-M são apresentadas na Tabela 2.2.

Tabela 2.2: Características do padrão PAL-M
Características do Sistema PAL-M

Relação de Aspecto 4:3

Número de Linhas 525

Número de Campos 60/s

Número de Quadros 30/s

Transmissão 525i

Largura de Banda 6 MHz

Fonte: Elaborada pelo autor

Caro (a) estudante, tendo como referência as figuras 2.11 e 2.12, faça 

a seguinte Situação de Ensino Aprendizagem que devera ser postada no 

AVEA em fórum aberto específico para essa atividade:

Compare as tabelas 2.1 e 2.2, faça a análise da comparação e publique 

suas conclusões

Um diagrama em blocos simplificado para o PAL-M é apresentado na 

Figura 2.13; em relação ao padrão M, você pode verificar que a diferença 

para o padrão PAL-M é que temos agora no tratamento do sinal analógi-

co a adição do sinal em cores captado pela câmera, chamado de R,G e B, 
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(Red, Blue, Green) que são as cores conhecidas como primárias, e através 

de adição e subtração dessas cores obtemos o sinal Y (Luminância) e o 

sinal C (crominância), que serão tratados mais adiante.

Tratamento do
sinal analógico

Tratamento do
sinal analógico

VÍDEO

ÁUDIO

Modulador
AM - FM

Transmissor
TX

M
IS

TU
RA

DO
R

Portadora

Antena

R
G
B

Y

C

Figura 2.13: Diagrama em blocos da transmissão padrão PAL-M
Fonte: Elaborada pelo autor

O sistema PAL-M, híbrido dos sistemas americano de resolução de tela e 

europeu de codificação de sinais de cor é adotado somente no Brasil, desde 

sua criação até hoje (PREZI, 2014).

De acordo com o padrão de cor adotado em um país, qualquer aparelho 

gerador ou receptor de sinais analógicos coloridos de TV precisa de adapta-

dores para funcionar em outro país que adote padrão diferente.

Durante décadas o padrão PAL dividiu, com vários outros padrões, os merca-

dos mundiais de transmissão a cores, conforme apresentado na Figura 2.14.

Figura 2.14: Distribuição dos diversos sistemas de TV analógica pelo mundo
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Televis%C3%A3o
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Para você analisar: O Brasil adotou o sistema PAL. Por que não adotou o PAL-

-B ou o PAL-G, que na época já estavam consolidados? Poste suas conclusões 

no AVEA, no fórum aberto específico para essa Situação de Aprendizagem.

amostragem de cenas
No que se refere aos aspectos técnicos durante o desenvolvimento da televisão, 

várias normas foram criadas, por se tratar de um sistema elétrico dependente 

da rede de energia elétrica e, por consequência, da frequência dessa rede.

 Existem no mundo dois padrões de frequências de rede elétrica: as que ope-

ram com frequência de 50 Hz e as que operam com 60 Hz.

A imagem na televisão sob o aspecto de varredura (como é feita a leitura e 

exibição das informações geradas por sensores de imagens) pode ser feita 

de duas formas: varredura entrelaçada e varredura por escaneamento não 

entrelaçado (non-interlaced) ou progressivo (progressive scan)

•	 Varredura entrelaçada
A imagem na televisão é transmitida linha após linha. Nesse processo de 

transmissão tem que se evitar o efeito da cintilação e, para isso, o número 

de linhas a serem transmitidas depende diretamente da frequência da rede.

Dessa forma, para locais em que a frequência de rede é de 60 Hz, como 

no Brasil e Estados Unidos, a imagem é formada por 525 linhas, enquan-

to que países com frequência de rede de 50 Hz, por exemplo, Argentina 

e Alemanha, a imagem é formada por 625 linhas. Veja a Figura 2.15.
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1 Linha ímpar
2 Linha par
3
4
.
.
.
.
.
525

Figura 2.15: Varredura entrelaçada
Fonte: Elaborada pelo autor

•	 Varredura progressiva
Na técnica empregada para a varredura progressiva (Progressive Scan), as 

linhas são projetadas em sequência com velocidade maior que na varredu-

ra entrelaçada, isto é devido ao fato de existirem, na varredura entrelaça-

da, dois campos a serem interpretados para formar um Quadro (imagem 

completa), enquanto que na varredura progressiva existe um único campo.

Quando empregamos essa técnica, eliminamos os problemas apresenta-

dos na captação de imagens em movimento, pois se consegue formar 

imagens completas na metade do tempo eliminando estágios de corre-

ção, tornando as imagens mais nítidas, fazendo com que essa técnica 

seja a ideal para as transmissões de TV digital. Veja a Figura 2.16.

1
2
3
4
.
.
.
.
.

524
525

Retraço (retorno)

Figura 2.16: Varredura progressiva (Progressive Scan)
Fonte: Elaborada pelo autor
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•	 Quadro
Ao conjunto de linhas (625 ou 525, dependendo da frequência da rede 

elétrica) denominamos de Quadro, sendo que cada Quadro corresponde a 

uma imagem completa. A taxa de quadros é o número de quadros por se-

gundo necessários para que a imagem fique completa. Veja a Figura 2.17.

1 Linha ímpar
2 Linha par
3
4
.
.
.
.
.
525

1 QUADRO

Figura 2.17: Quadro
Fonte: Elaborada pelo autor

Na formação do Quadro, primeiro é transmitido o campo ímpar e, de-

pois, o par, de forma intercalada. A frequência destes é de 60 Hz, conhe-

cida como frequência de varredura vertical (FV), e a frequência das linhas 

é de 15750 Hz, conhecida como frequência de varredura horizontal (FH). 

Essa divisão em duas metades de linhas pares e ímpares foi chamada de 

entrelaçamento de linhas ou quadros entrelaçados (varredura entrelaça-

da): as linhas têm o movimento apenas em um sentido (olhando a TV 

de frente) da esquerda para a direita e de cima para baixo, é como se 

estivesse lendo um livro. Observe a Figura 2.17

A taxa de quadros na TV convencional é de 24 por segundos de forma 

entrelaçada (interlaced ou ‘ i ‘). Na TV digital esse número varia de 24 

(24i) a 60 quadros por segundos de forma progressiva ou 60p.
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Nas varreduras entrelaçadas alterna-se a exibição de linhas pares com linhas 

ímpares, enquanto que na varredura progressiva a imagem é reconstruída 

sequencialmente.

Veja na Figura 2.18 a sequência de quadros.

As figuras a seguir foram construídas para o tipo de varredura  
entrelaçada.

SEQUÊNCIA DE 30 QUADROS

1 ...................... 2 ................       ...................... 30

Figura 2.18: Sequência de quadros
Fonte: Elaborada pelo autor

•	 Campo
As linhas que compõem um Quadro (no Brasil, como já sabemos, foi 

adotado o Padrão M com 525 linhas) são separadas em dois conjuntos 

de 262,5 linhas, e a cada um desses conjuntos chamamos de “campo”.

Dessa forma, temos o primeiro campo, que chamamos de campo ímpar, 

composto por linhas ímpares, e o segundo campo, o campo par, com-

posto por linhas pares. Observe a Figura 2.19 para você entender melhor.
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SEQUÊNCIA DE 60 CAMPOS

1 ...................... ..........................2 ...........................

campo ímpar

campo par
mpo ímpar

ca

59 ...................... .......................60 ...........................

campo ímpar

campo par
mpo ímpar

ca

Figura 2.19: Sequência de campos
Fonte: Elaborada pelo autor

Concluindo, na Figura 2.20 é mostrado como obtemos uma imagem, ou 

seja, uma imagem é composta por um Quadro, que por sua vez e forma-

do por um campo ímpar + um campo par.

SEQUÊNCIA DE 30 QUADROS

1 ...................... 2 ................       ...................... 30

Figura 2.20: Formação da imagem
Fonte: Elaborada pelo autor
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Meios de transmissão
No Brasil, além da radiodifusão terrestre da TV digital, existem atualmente 

três tecnologias que são usadas na distribuição de sinais de televisão, mais 

conhecida como TV por assinatura, constituída por operadoras – empresas 

responsáveis pela distribuição dos sinais, que normalmente não produzem 

conteúdo. Elas captam os sinais dos canais contratados ou canais abertos, 

processa-os e envia para os assinantes – e programadoras, que fornecem 

conteúdo (canais) para a TV paga.

Essas tecnologias de distribuição, com características bastante diferenciadas, 

são: o cabo, o MMDS (Multipoint Multichannel Distribution System) e o DTH 

(Direct to Home – bandas C e Ku).

Com a tendência de digitalização dos sinais de TV e da evolução tecnológica 

dos sistemas de compressão e formatação de áudio/vídeo e principalmente 

do contínuo desenvolvimento de novas alternativas para as redes de trans-

porte, criou-se uma quarta alternativa para prover este serviço: IPTV (CON-

VERGÊNCIA & TECNOLOGIA, 2011). 

Existe ainda a modalidade em UHF codificado, com apenas um canal de pro-

gramação, mas sem nenhuma expressão econômica.

Redes de TV a cabo
TV a cabo é um sistema de distribuição de programas de televisão para assinan-

tes pagantes via frequência de rádio (RF). Os sinais são transmitidos via cabo 

coaxial ou fibra óptica, tendo como padrão o sistema DVB-C e para dados o 

padrão DOCSIS (Data Over Cable Service Internet Specification), que é utilizado 

em telecomunicações por cabo especialmente para prover acesso à internet.

Isso contrasta com a tradicional transmissão de televisão, na qual o sinal é 

transmitido pelo ar através de ondas de rádio e recebido por uma antena li-

gada à televisão, de forma gratuita. 

A abreviatura CATV é muitas vezes usada para a televisão a cabo, e original-

mente significava Televisão de Antena Comunitária ou Community Antenna 
Television  , por causa das origens de televisão a cabo, em 1948: em áre-

as onde a recepção era limitada pela distância de transmissores ou terreno 

montanhoso, as grandes “antenas comunitárias” foram construídas, e a dis-

tribuição feita via cabo até o usuário. As origens do cabo de transmissão são 

ainda mais antigos, como a programação de rádio via cabo, que já existia em 

algumas cidades europeias em 1924.
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Atualmente a Rede Híbrida (HFC) é o tipo de tecnologia usada para TV a 

cabo. O sinal via rede HFC tem origem no Headend. 

Uma rede HFC é constituída basicamente do Headend, rede tronco, rede de 

distribuição e a rede de usuários. Veja na Figura 2.21 uma rede HFC.

Figura 2.21: Rede HFC
Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/File:HFC_Network_Diagram.svg

O headend apresenta uma série de equipamentos de recepção de televisão 

terrestre, via satélite e por micro-ondas, assim como de enlaces com outros 

headends ou estúdios de produção. Os sinais analógicos são transmitidos 

multiplexados em frequência. Os sinais digitais de vídeo, áudio e dados que 

formam os canais de televisão digital são multiplexados.

Do headend o sinal vai para o Transport Ring (anel de transporte), onde 

estão localizados vários hubs de distribuição (Distribution Hubs) que distri-

buem o sinal para os diversos nós ópticos (optical nodes).

Este sinal de RF chega aos usuários por meio de cabo coaxial, às vezes sendo 

necessário amplificá-lo usando amplificadores de RF.

Rede Híbrida
É a utilização de enlaces ópticos e 
cabos coaxiais para a distribuição 

do sinal.
Headend é a central de televisão 

da operadora, ou seja, onde ficam 
instalados os equipamentos para 

recepção dos sinais via satélite das 
mais variadas programações. No 

Headend, são montados conjuntos 
de canais, denominados pacotes, 

com programações que englobam 
canais abertos, de esporte, de 
filmes, de conteúdo adulto, de 

variedades, entre outros.

Optical nodes
É onde é feita a conversão do sinal 
óptico, feixe de luz em sinal de RF.
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Uma rede HFC, além da TV a cabo, oferece outros serviços a partir da im-

plantação da plataforma digital.

•	 IPTV (Internet Protocol Television), método de transmissão de sinais 

televisivos que usa o protocolo IP como meio de transporte de conteúdos.

•	 VoIP (Voice over Internet Protocol), ou voz sobre protocolo de inter-

net, é um método que consiste em transformar sinais de áudio analógi-

cos, como os de uma chamada telefônica, em dados digitais que podem 

ser transmitidos através da internet ou de qualquer outra rede de compu-

tadores baseada em IP (Protocolo de Internet) (ANDRADE, 2012).

•	 Videos on demand, ou vídeos sob demanda, são serviços que trazem 

filmes, seriados e programas de TV para o usuário a qualquer hora. O 

consumidor pode alugar filmes “direto do sofá” e pausar transmissões 

ao vivo com comandos no controle remoto (OLHAR DIGITAL, 2011).

Isso só é possível devido à tecnologia da rede HFC, as operadoras usam um 

superservidor local, que faz o streaming das imagens.

No caso dos filmes, o servidor da operadora abre uma sessão (como se fosse 

um canal exclusivo) para cada usuário em uma rede privada com capacidade 

de velocidade bem alta que é transmitida pela rede HFC; o filme fica arma-

zenado no servidor e quando o cliente o escolhe, o sistema inicia uma sessão 

só para ele, não usando a banda larga do assinante.

A grande vantagem do IPTV é justamente não depender de um computador, 

mas, ao contrário, receber na sua televisão de casa a transmissão digital por uma 

rede de dados em banda larga. É como uma internet fechada, em alta veloci-

dade, específica para televisão. É uma TV pela internet, mas sem computador.
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Sistema de MMdS

Satelite

SISTEMA DE MMDS

Headend

Figura 2.22: Sistema de MMDS
Fonte: http://www.acessa.com/tecnologia/arquivo/jfdigital/2007/12/13-tv_assinatura/

O MMDS (Multipoint Multichannel Distribution System) é também chamado 

nos EUA de wireless cable. No MMDS, os sinais são distribuídos aos assinan-

tes por meio de micro-ondas terrestres, de forma semelhante aos canais da 

TV aberta. Veja a Figura 2.22.

A tecnologia de MMDS para distribuição de serviços de TV por assinatura 

possui baixa penetração no Brasil, entretanto em regiões onde a criação de 

redes físicas terrestre não se apresenta como alternativa viável, o MMDS 

pode ser uma solução de baixo custo e de alto valor estratégico.

Os sinais de MMDS cobrem uma área com raio de aproximadamente 50 qui-

lômetros, o que favorece o atendimento em regiões urbanas e também pe-

riféricas. Assim como na tecnologia de cabo, quando utilizada a transmissão 

de canais analógicos, a quantidade de canais transmitidos é relativamente 

baixa, aproximadamente 31 canais. 

Novamente, ao se empregarem tecnologias de transmissão digital, obtém-se 

uma maior eficiência de banda e, consequentemente, aumento do número 

de canais transmitidos.
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Sistema dTH

Figura 2.23: Sistema DTH
Fonte: http://extapps.mz-ir.com/net/2004/port/graficos/2.jpg

O DTH (Direct to Home), representado na Figura 2.23, é um sistema de TV 

paga no qual o assinante instala em casa uma antena parabólica e um re-

ceptor/decodificador, chamado IRD (Integrated Receiver/Decoder), e recebe 

os canais diretamente de um satélite geoestacionário. Entre suas vantagens 

está a cobertura nacional ou mesmo continental, com mais de 180 canais 

digitais e a rápida implantação.

O headend  de um sistema de DTH é chamado de uplink center porque é de 

lá que os sinais recebidos pela operadora sobem para o satélite.

A tecnologia de DTH para distribuição de serviços de TV por assinatura, atual-

mente, é a tecnologia com maior concentração no Brasil. O DTH permite com 

a utilização de redes satelitais, para um único provedor de TV por assinatura, 

uma abrangência territorial em escala nacional – dependendo do satélite e de 

sua posição geoestacionária pode-se obter até coberturas continentais.

Atualmente o serviço de TV por assinatura utilizando DTH está disponível nas 

bandas C e Ku, destinada às redes de satélite.

O fator de utilização de tecnologia digital, em vez de analógica, para a 

compressão dos sinais é fundamental para a disponibilização de uma maior 

quantidade de canais.

Uplink
É um enlace de subida. Radioen-
lace da estação terrena para o 
satélite, incluindo o transmissor 
e a antena, a via de propagação 
Terra-satélite, o receptor e a 
antena do satélite.

Banda C
É uma faixa de frequências de 
micro-ondas delimitada entre 3,4 
e 7,25 GHz. Em comunicação 
com satélites geoestacionários, 
a banda C compreende as faixas 
de frequências entre 3,7 e 4,2 
GHz, no enlace de descida, e 
entre 5,925 e 6,425 GHz no 
enlace de subida.

Ku
Ku é uma faixa de frequências 
de micro-ondas de 10,95 a 12,7 
GHz usadas para aplicações 
espaciais e nos serviços de DTH
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Sistema iPTV (TV por iP) 

Figura 2.2.4: Diagrama em blocos sistema IPTV
Fonte: http://woikr.com/news/airtel-launches-iptv-services-in-india/

Esta nova tecnologia permite a entrega de vídeo e áudio utilizando conexões 

de banda larga, sobre o protocolo de internet – IP. A programação é enviada 

(pela programadora) via rede satelital e a transmissão do sinal é feita por 

rede banda larga – do Headend – diretamente para a residência do assinan-

te, via redes de banda larga ADSL, ADSL2+, VDSL e FTTx. Veja Figura 2.24.

A tecnologia de IPTV para distribuição de serviços de TV por assinatura, atu-

almente, está em fase de experimentação por muitas operadoras no Brasil; 

em termos práticos, somente uma rede está em operação comercial (CON-

VERGÊNCIA & TECNOLOGIA, 2011).

Síntese da unidade
Os seus conhecimentos adquiridos no curso e os conceitos aqui apresentados 

sobre o processo de geração de uma imagem para ser transmitida servem 

como uma base para que você entenda o Sistema de TV Digital. Os funda-

mentos técnicos de TV e Vídeo foram expostos de uma forma clara e sem a 

necessidade de aprofundamentos matemáticos. Observe que padrões e nor-

mas sempre estarão presentes. Foi visto que além dos três sistemas usados 

como meio de transmissão, foi acrescentado o IPTV, nova tecnologia ofere-

cida pela TV Digital. Seus conhecimentos dos fundamentos descritos nesta 

unidade temática devem ser reforçados com pesquisas nos links sugeridos: 

http://www.fazendovideo.com.br/vtsin5.asp#luminância
http://www.fazendovideo.com.br/vtsin4.asp
http://www.axis.com/pt/products/video/camera/progressive_scan.htm
http://www.fazendovideo.com.br/vtsin4.asp#linhas
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Unidade n 

TV Digital

Unidade 3





e-Tec Brasil

Unidade 3 

Em dezembro de 2007, o Brasil iniciou, em São Paulo, as transmis-

sões da TV digital terrestre depois de pesquisas, testes e discussões 

que se iniciaram em 1998, envolvendo tanto o setor público como 

as universidades, associações e empresas privadas do setor, em tor-

no do modelo de tecnologia a ser adotado no país e a definição 

dos recursos oferecidos pelo novo sistema de plataforma digital 

com a transmissão de som, imagem e dados.

Entretanto, apesar de a TV digital brasileira estar completamente 

implantada em diversas cidades do país, muitas de suas caracterís-

ticas ou ainda não foram completamente implementadas, caso da 

interatividade, da multiprogramação e da implementação do Gin-
ga nos receptores, ou passam por um processo lento de implemen-

tação (como é o caso da instalação de transmissoras e repetidoras 

no interior do país, o que acarretou o atraso do desligamento da 

TV analógica “switch-off” previsto anteriormente para 2016). 

No caso da implementação do Ginga, alguns recursos já estão dispo-

níveis aos usuários e permitem que os aplicativos transmitidos pelas 

emissoras sejam executados em equipamentos de diferentes modelos 

e fabricantes, por meio da transmissão para dispositivos móveis como 

celulares, tablets, smartphone etc., enquanto que pela rede de dados 

da telefonia móvel, os usuários tem acesso ao conteúdo da emissora, 

porém com uma observação, um aviso na tela mostrará que o recurso 

aos quais os usuários desejam acessar poderá ser cobrado.

Alguns de vocês já devem ter usado esses recursos que hoje são 

uma realidade, o uso de dispositivos portáteis no contexto da TV 

Digital. Para isso, os receptores devem possuir um software padro-

nizado para cada sistema de TV digital denominado de middlewa-
re. No Brasil o SBTVD específica o middleware denominado Ginga, 

tornando esse acesso televisivo a qualquer instante, em qualquer 

lugar em tempo real, um modelo de negócios altamente promissor.

Vamos nesta unidade temática tratar da TV Digital. Para que você 

possa compreender e ter uma visão sistêmica do assunto, lhe se-

rão exigidas competências e habilidades adquiridas desde os com-

Ginga
É o nome do middleware do 
Sistema Brasileiro de TV Digital 
Terrestre – SBTVD.
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ponentes curriculares básicos iniciais de Eletrônica Digital e Linear, 

incluindo as específicas da sua área, como Telecomunicações, Siste-

mas de Telecomunicações I, Comutação e Transmissão e de uma for-

ma transversal aos outros componentes curriculares do nosso Curso.

Nas situações de ensino aprendizagem você será remetido a novos 

conceitos bem como a conhecimentos adquiridos anteriormente 

nos componentes curriculares já estudados que serão importantes 

para entender essa unidade temática.

TV digital: o que é
Um sistema completo de televisão, como você pode observar na Figura 3.1, 

é composto basicamente por três componentes: o estúdio/produção (produ-

ção, edição, arquivo e veiculação), a transmissão (radiodifusão) e a recepção 

(antena e televisor).

Estúdio

Receptor TV

Transmissão

Antena

ão

Figura 3.1: Sistema completo de televisão 
Fonte: http://www.shutterstock.com/

Em 2006, o governo criou o Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre 

(SBTVD-T), por meio do Decreto nº 5.820, de 29 de junho de 2006, que es-

tabeleceu as diretrizes para que as emissoras e retransmissoras de televisão 

migrem o seu sistema de transmissão da tecnologia analógica para digital.
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A nossa informação primária, ou seja, o que queremos transmitir são infor-

mações analógicas (imagem e som). Até 2007 todo o processo de transmis-

são dessas informações era analógico, ou seja, os sinais depois de captados, 

que representavam o vídeo e o áudio gerados no estúdio, eram tratados e 

transmitidos de forma analógica até chegarem aos receptores de TV tam-

bém analógicos. Na Figura 3.1 está representado o sistema básico de trans-

missão de TV analógica terrestre.

Na TV digital todos os processos passaram a ser digitais, ou seja, o vídeo, o 

áudio e demais informações são gerados, transmitidos e recebidos na forma 

de sinais digitais. Veja a Figura 3.2.

Estúdio TV Digital

Figura 3.2: Sistema básico de transmissão digital terrestre
Fonte (A): http://www.abra.inf.br/img/news/set12a.jpg Transmissão
Fonte (B):http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=125655830&src=id Estúdio

Nesse sentido podemos entender como TV digital a digitalização de todos 

esses sinais através de uma plataforma digital que possibilita a transmissão/

recepção de imagem em alta resolução (sem chuviscos e sombras comuns 

na TV analógica) e por consequência abrindo uma grande quantidade de 

possibilidades (novos serviços) para aproveitar todos os recursos oferecidos 

pela tecnologia através dessa plataforma. 

Entre esses recursos podemos citar as transmissões para dispositivos móveis, 

a multiprogramação e a interatividade que permite o acesso a conteúdos e 

serviços disponibilizados pelas emissoras de TV, assuntos que serão tratados 

no decorrer do nosso componente curricular.
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Você pode verificar na Tabela 3.1 algumas diferenças básicas entre a TV ana-

lógica e a TV digital.

Tabela 3.1: TV analógica X digital
Fator Analógico Digital

Resolução 525 linhas (4:3)
1080 linhas (16:9)
720 a 480 linhas (16:9)

Qualidade de Imagem Degrada Não Degrada

Novos Recursos -
Interatividade 8 (datacasting)
Multliplos fluxos de áudio e vídeo

Otimização do espectro Uso do espectro limitado por interferências Possível uso de canais adjacentes
Fonte: Elaborada pelo autor

Características da TV digital
Caro (a) estudante, observe a Figura 3.4, na qual temos representado o diagra-

ma em blocos de forma genérica do processamento do sinal de TV digital, sen-

do considerado o sinal desde a captação até o que é enviado ao transmissor.

Captação de
Sinal de Vídeo

Subsistema
de Vídeo

Sinal de Vídeo 
Analógico

Amostragem
e Quantização

Compressão e
Codi�cação de Vídeo

Dados de
controle

Dados 
Auxiliares

Multiplexação

Transporte

Codi�cação de Canal

Modulação

Captação de
Sinal de Áudio

Sinal de Áudio
Analógico

Amostragem
e Quantização

Compressão e
Codi�cação de Áudio

Subsistema
de Áudio

Multiplexação
e Transporte

Para o sistema de Transmissão

Transmissão
 (R.F)

Figura 3.3: Diagrama em blocos TV digital
Fonte: Elaborada pelo autor

Datacasting
É a capacidade de transmissão 

de dados, que possibilita a 
interatividade em diferentes 

níveis.
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Vamos estudar esse diagrama em blocos representado na Figura 3.3, por 

partes, para que você compreenda melhor, dividindo-os em:

•	 subsistemas de áudio e vídeo,

•	 multiplexação e transporte,

•	 transmissão de R.F 

Subsistemas de áudio e vídeo 
No componente curricular Comutação/Transmissão você estudou o processo 

de digitalização de voz, como transmitir o sinal de voz no sistema de tele-

fonia digital. O processo de transmissão de TV digital usa basicamente o 

mesmo princípio, no que se refere à digitalização dos sinais de vídeo e áudio.

Na digitalização do vídeo em HDTV é usado um sistema de oito ou dez bits: 
para cada pixel (menor elemento de imagem) de Y (sinal de luminância) cor-

responde um estado de bits.

Em se tratando de tecnologia HDTV, relativamente à resolução temos dois 

sistemas: um com a resolução podendo chegar a 720 linhas progressivas, e 

o outro que denominamos de Full HD (resolução máxima), chegando à reso-

lução de 1.080 linhas entrelaçadas ou progressivas.

Levando-se em consideração a qualidade da imagem, em televisão digital, 

além da transmissão do sinal HDTV e HDTV Full HD, pode-se também trans-

mitir em SDTV, que é um sistema com 525 linhas /Quadro, com varredura 

intercalada, 30 quadros/s e com relação de aspecto 16:9.

Veja as definições padrões de TV digital:

•	 LDTV (Low Definition Television) tem resolução que pode variar entre 

240x180 pixels, 320x240 pixels ou 320x180 pixels.

•	 SDTV (Standard Definition) tem resolução de 720x480 pixels, imagem 

inferior a HD. 

•	 HDTV (High Definition Television) tem resolução 1280x720 pixels.

RF (Radio Frequency)
Termo comumente utilizado para 
se referir a frequências utilizadas 
por um sistema de radiocomuni-
cação. Sinal eletromagnético de 
frequência acima da de áudio e 
abaixo da de infravermelho.
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•	 FULL HDTV (HDTV completa) tem resolução 1920x1080, ou seja, 

2.073.600 pixels, mais conhecida como 2K.

Veja o Quadro 3.1 com as resoluções verticais.

Resolução
Vertical 1080 linhas

HDTV 16:9

720 linhas
EDTV 16:9

480 linhas
SDTV 4:3

240 linhas
LDTV 4:3

Quadro 3.1: Resoluções Verticais
Fonte: Elaborado pelo autor

Para o sistema de 1.080 linhas, denominado de Full HD, temos a resolução 

máxima de 2.073.600 pixel/Quadro ou 2,07Mpixel/Quadro ou (2,07pixel/
Quadro)x(30 quadros/s) resultando em 62,1Mpixel/s.

Portanto, para transmissão de um sinal Full HD no modo de compressão de 

vídeo 4:2: 2 (assunto que veremos a seguir) que apresenta alta qualidade, 

teremos a seguinte taxa de bits:

Taxa de bits = [62,1 x 10 + (62,1/2) x 10 + (62,1/2) x 10] Mbits/s = 1,24 

Gbit/s = 1.24 Gbps

Com a finalidade de compatibilidade entre a TV analógica e TV digital, o 

sinal digital deve ser transmitido em uma largura de faixa de 6MHz, a mes-

ma ocupada pelo sinal analógico. Atualmente, pelos padrões disponíveis é 

possível transmitir para ocupar essa largura de faixa de 6MHz um sinal digital 

de cerca de 18Mbps.
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Concluímos que temos de reduzir a taxa de bits de 1,24 Gbps para aproxi-

madamente cerca de 20 Mbps. Para que isso seja possível, após a etapa de 

amostragem e quantização do sinal é necessária sua compressão para facili-

tar sua transmissão, reduzindo sua largura de faixa e mantendo a qualidade 

e a inteligibilidade necessárias à sua aplicação, com a redução de bits.

No final dos anos 1980 o Comitê Técnico da IS0/IEC em Tecnologia da In-

formação criou o grupo de trabalho JTC 1 (Joint ISO/IEC Technical Comite) 

com a finalidade de desenvolver padrões para a representação codificada 

de vídeo e áudio associados. Esse grupo foi denominado de MPEG (Moving 
Pictures Experts Group). 

Em 11 de novembro de 1994 foi aprovado o Padrão MPEG-2. Desde sua 

aprovação, o Padrão MPEG-2 tem sido muito utilizado em várias aplicações, 

inclusive em sistemas de transmissão de televisão digital.

Todos os padrões de TV digital terrestre em nível global usam como digi-

talização de vídeo o MPEG-2, com a exceção do Brasil, que emprega uma 

técnica de compressão de vídeo mais recente e eficiente denominada H-264, 

baseada no MPEG-4, que será visto na unidade temática que irá tratar do 

Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD).

No que se refere ao padrão de digitalização de áudio, são usados os padrões: 

Dolby AC3, MPEG-2 BC, MPEG-2 ACC e o MPEG- 4 ACC que é usado no 

Brasil e que será também visto na unidade temática 5.

Técnicas de compressão de vídeo
Para você entender melhor as técnicas de compressão, falaremos um pouco 

sobre o sinal de luminância (Y) e o sinal de crominância (C) que são obtidos 

a partir do sinal R, G e B.

•	 Sinal (Y) a partir de R, G e B.
Por questões de compatibilidade, a transmissão do sinal em cores deve con-

ter o sinal de luminância (Y), o qual possui informações sobre o brilho da ima-
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gem, que são necessárias e suficientes para a exibição em P&B. Dessa forma, 

os três sinais RGB que saem das câmeras são combinados de acordo com o 

brilho da imagem. O sinal Y é obtido a partir dos sinais RGB pela equação:

Y= 0,3R + 0,59G + 0,11G (1)

•	 Sinais “diferença de cor” (R-Y) e (B-Y)
Como se trata de transmissão em cores, os receptores de TV em cores ne-

cessitam dos sinais RGB. Para isso, as estações de TV transmitem além do 

sinal Y os sinais (R-Y) e (B-Y) , que são chamados de “diferença de cor” e 

indicam o quanto de azul e vermelho são relativos à luminância. O compo-

nente azul é “B-Y” e o componente vermelho é “R-Y”. Os sinais de dife-

rença de cor são matematicamente derivados dos sinais RGB, e o receptor 

em cores recupera estes sinais da seguinte forma. Observe a Figura 3.4.

+

+

+

Y + (B - Y) = BB - Y

R - Y

Y

Y + (G - Y) = GG - Y = - 0.51(R-Y) - 0.19(B-Y)

Y + (R - Y) = R

Figura 3.4: Sinais diferença de cor (R-Y) e (B-Y)
Fonte: Elaborada pelo autor

Caro (a) estudante, analisando a Figura 3.4 você irá verificar que o sinal 

(G-Y) não é transmitido. Usando como referência a seção 3.3.2, realize a 

seguinte Situação de Ensino Aprendizagem:

Faça uma postagem no fórum aberto para essa Situação de Ensino 

Aprendizagem no AVEA emitindo sua opinião sobre o porquê de não ser 

necessário transmitir o sinal (G-Y).

Esses sinais “diferença de cor” (com faixa de 1.3 MHz) foram padronizados 

com valores PB = 0,564(B-Y) e PR = 0,713 (R-Y) e são conhecidos também 

como CB e CR.
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Você deve observar que existe o tratamento adequado para cada finalidade 

do que se quer digitalizar.

Veja como exemplo didático uma imagem normal na Figura 3.5 e a mesma 

imagem digitalizada na Figura 3.6.

Figura 3.5: Imagem normal
Fonte: http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=176020181&src=id

Figura 3.6: Imagem digitalizada
Fonte: http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=176020181&src=id
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Para você recordar, o processo de digitalização consiste em amostrar discre-

tamente o sinal com uma frequência de amostragem fA e a cada nível de 

amplitude fazer com que corresponda a determinada combinação de bits.

Teoricamente isso é demonstrado pelo Teorema de Nyquist, assunto que 

você estudou no componente curricular Comutação e Transmissão, que mos-

tra que o valor da frequência de amostragem fA deve ter no mínimo duas 

vezes o valor da máxima frequência do sinal amostrado. Veja a Figura 3.7.

Sinal com fMAX

fA > 2 fMAX

Figura 3.7: Princípio da amostragem
Fonte: Elaborada pelo autor

Os sinais diferença de cor:

 CB = 0,564(B-Y) 

 CR = 0,713 (R-Y)

Possuem largura de banda de 1,3 MHz e a frequência de amostragem tem o 

valor de 3,375 MHz, valor este adotado por norma, pois é um número múl-

tiplo da frequência de deflexão horizontal FH tanto para o padrão M (525 

linhas- 60 Hz) como para o padrão utilizado na Europa (625 linhas- 50 Hz).

Para as técnicas de compressão é usado o formato ITU-R, Recomendação 

BT-601-5. Neste formato os componentes de vídeo amostrados são os sinais 

Y, CR e CB, obtidos a partir dos sinais R,G e B.

Por características psicovisuais humanas, os sinais de crominância podem ser 

subamostrados sem perda de qualidade perceptível, devido ao fato de que 

o sistema visual humano é menos sensível às altas frequências dos sinais de 

crominância do que às altas frequências do sinal de luminância.

Na Figura 3.8 temos as frequências de amostragem dos sinais SDTV e HDTV.

Frequência de  
Amostragem fA

Ou taxa de amostra é a 
quantidade de amostras obtidas 

de um sinal analógico em um 
determinado intervalo de tempo, 

para conversão em um sinal 
digital.

Teorema da Nyquist
A frequência de amostragem 

de um sinal analógico, (f0) para 
que possa posteriormente ser 

reconstituído com o mínimo de 
perda de informação, deve ser 

igual ou maior a duas vezes 
a maior frequência (fm) do 

espectro desse sinal.

CB e CR
Os sinais “diferença de cor” 

(com faixa de 1.3 MHz) foram 
padronizados com valores PB = 
0,564(B-Y) e PR = 0,713 (R-Y) 

e são conhecidos também como 
CB e CR.

Sistemas de Telecomunicações IIe-Tec Brasil 62



SDTV – Standard Definition TV

Amostragem do sinal de luminância fA = 13,5 MHz
Amostragem do sinal CR fA = 6,75 MHz
Amostragem do sinal CB fA = 6,75 MHz

HDTV – High Definition TV

Amostragem do Sinal de Luminância fA = 74,1758 
MHz
Amostragem do sinal CR fA = 37,0879 MHz
Amostragem do sinal CB fA = 37,0879 MHz

Figura 3.8: Frequência de amostragem
Fonte: Elaborada pelo autor

Como exemplo, vamos calcular a taxa de bit, que é fornecida pela equação (1), 

de um sinal de TV digital de definição padrão (SDTV) em um sistema de 10 bits.

Taxa = [(Y = 4fA) + (Cr = 2fA) + (Cb = 2fA)] x 10 bits (1)

Temos:
fA = 3,75 MHz

Y= 4fA = 4x 3,375 = 54 MHz

Cr = 2fA = 2 x 3,375 = 13,5 MHz

Cb = 2fA = 2 x 3,375 = 13,5 MHz

Taxa de bits = [(4 x 3,375 + 2 x 3,375 + 2x 3,375) (Mega amostra) /s] x 10Bit/
amostra = 270MBits/s = 270Mbps

Você pode observar que o valor da taxa de bits é bastante alto e que tal in-

formação não poderia ser transmitida por métodos convencionais na banda 

de 6MHz dos canais de TV, existindo a necessidade de compressão do sinal 

a ser transmitido.

Tomando como base o exemplo visto, realize a seguinte Situação de En-

sino Aprendizagem: Qual é a taxa de bit necessária para transmissão de 

um sinal HDTV em um sistema de oito bits?

Faça uma postagem no fórum aberto no AVEA para essa Situação de 

Ensino Aprendizagem.

Para a compressão de vídeo, o MPEG basicamente aproveita as sequências 

de vídeo que apresentam uma alta correlação de redundância de natureza 

espacial, temporal e psicovisual. Observe a seguir, para sua melhor visualiza-

ção, como ocorre o aproveitamento destes três tipos de redundância.
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1. Redundância temporal
No MPEG a redundância temporal é reduzida em princípio pelo aprovei-

tamento entre imagens sucessivas, ou seja, detalhes de uma imagem não 

mudam na passagem do Quadro N para o Quadro N+1 Veja no exemplo 

da Figura 3.9 que na sequência das imagens os pixels sinalizado são 

iguais; dessa forma, por meio dessa técnica cria-se no receptor uma ima-

gem predita o mais próximo da imagem real. Assim apenas as diferenças 

entre a imagem atual e a imagem anterior são transmitidas.

Pixels semelhantes estão em quadros (em sequências) diferentes

Quadro N Quadro N + 1

Figura 3.9: Redundância temporal
Fonte: http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=174724322&src=id

2. Redundância espacial
Neste caso o MPEG explora a redundância de pixel em um mesmo Qua-

dro (frame) onde os pixels vizinhos são semelhantes. Veja a Figura 3.10a. 

Assim usam-se menos bits por pixel para representar o Quadro. Da mes-

ma forma, se tivermos um Quadro com grandes regiões com as mesmas 

características, caso de um fundo extenso da mesma cor, como o lindo 

céu azul da cor do mar na Figura 3.10b. 

a) Pixels vizinhos são semelhantes b) Grandes áreas com mesma tonalidade

Figura 3.10: Redundância espacial
Fonte: http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=176020181&src=id
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3. Redundância psicovisual
A redundância psicovisual se baseia no princípio de funcionamento do 

olho e do cérebro humanos (sistema visual humano).Você observando a 

imagem da Figura 3.11 verá que alguns elementos (indicados pelas se-

tas) são irrelevantes (podem ser retirados e você não vai perceber).

Figura 3.11: Redundância psicovisual
Fonte: http://www.shutterstock.com/pic.mhtml?id=118670386&src=id

Considerando também esses fatores, a transmissão de TV digital usa as se-

guintes técnicas de compressão, como mostra a Figura 3.12.

4.4.4 ⇨ 4 amostras de Y + 4 amostras de Cr +4 amostras de Cb

4.2.0 ⇨ 4 amostras de Y + 2 amostras de Cr +2 amostras de Cb

4:2:0 ⇨ 4 amostras de Y + 1 amostras de Cr +1 amostras de Cb

4-1-1 ⇨ 4 amostras de Y + 1 amostras de Cr + 1 amostras de Cb

Figura 3.12: Técnicas de compressão
Fonte: Elaborada pelo autor

De acordo com a Figura 3.12, teremos as seguintes representações,
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•	 Vídeo digital 4:4:4 (Figura 3.13)
4 amostras de Y , 4 amostras de CR e 4 amostras de CB.

Luminância CR + CB Cromância

Figura 3.13 Técnica de compressão 4:4: 4
Fonte: Elaborada pelo autor

A cada quatro pixels em uma linha de pixels de imagem, você observa que 

para todos é feita a amostragem de Y (luminância) e CR E CB (crominância)

Este formato é usado para transmissão (alta qualidade) de um sinal em HDTV.

•	 Vídeo digital 4:2:2 (Figura 3.14)
4 amostras de Y , 2 amostras de CR e 2 amostras de CB 

Luminância CR + CB Cromância

Figura 3.14: Técnica de compressão 4:2:2
Fonte: Elaborada pelo autor

A cada quatro pixels em uma linha de pixels de imagem você observa 

que para todos é feita a amostragem de Y (luminância) e para dois deles 

a amostragem de CR E CB (crominância)

Este formato é usado para transmissão de um sinal em SDTV.
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•	 Vídeo digital 4:2:0 (Figura 3.15)
4 amostras de Y , 1 amostra de CR e 1 amostra de CB 

Luminância CR + CB Cromância

Figura 3.15: Técnica de compressão 4:2: 0
Fonte: Elaborada pelo Autor

A cada quatro pixels em uma linha de pixels de imagem você observa 

que para todos é feita a amostragem de Y (luminância) e para cada um 

deles de forma alternada a amostragem de CR e CB (crominância).

•	 Vídeo digital 4:1: 1 (Figura 3.16)
4 amostras de Y , 1 amostra de CR e 1 amostra de CB

Luminância CR + CB Cromância

Figura 3.16: Técnica de compressão 4:1:1
Fonte: Elaborada pelo autor

A cada quatro pixels em uma linha de pixels de imagem você observa que 

para todos é feita a amostragem de Y (luminância) e para um deles a amos-

tragem de CR E CB (crominância). 
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Com os conceitos básicos que você aprendeu nesta unidade temática 

sobre as técnicas de compressão, em sua opinião quais as duas grandes 

vantagens em se tratando da compressão de sinais e, em especial, de 

sinais de vídeo? Faça uma postagem no fórum aberto no AVEA para essa 

Situação de Ensino-Aprendizagem.

Síntese da unidade
Nesta unidade temática foram tratados de uma forma objetiva e simples os 

principais e necessários fundamentos para você entender de que forma, em 

nível de sistema, ocorre o processamento da TV digital desde a captação 

dos sinais de áudio e vídeo até a etapa de envio ao transmissor. Você viu a 

compatibilidade entre a TV analógica e TV digital, no que se refere à banda 

de 6MHz disponível através de técnicas de compressão muito importante em 

transmissão de sinais digitais, de forma básica, servindo como complemento 

para você entender a unidade temática que irar tratar do ISDB-TB, nosso 

Sistema Brasileiro de TV Digital( SBTVD).
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Unidade n 

Padrões de TV digital

Unidade 4





e-Tec Brasil

Unidade 4 

Prezado (a) estudante, o objetivo nesta unidade temática é fazer 

com que você conheça os principais padrões de TV digital usados 

em nível mundial, que são os sistemas americano, europeu e japo-

nês, com a fi nalidade de proporcionar conhecimentos básicos para 

que compreenda o Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), que 

será estudado na próxima unidade temática.

Para atender ao seu perfi l de técnico em Telecomunicações, dare-

mos atenção às camadas que constituem a base da arquitetura da 

TV digital, com a fi nalidade de que você tenha uma visão sistêmica 

dos padrões mais importantes.

Vamos falar sobre padrões, assunto que você está estudando no 

componente curricular Legislação, Regulação e Políticas. Por esse 

motivo, abordaremos somente a parte técnica relacionada às ca-

racterísticas desses principais padrões de TV digital.

Padrões e sistemas de TV digital
Antes de serem apresentados os padrões e sistemas de TV digital, cabe lem-

brar as diferenças entre modelo, sistema e padrão para TV digital.

•	 Modelo
O modelo de televisão digital incorpora a visão de longo prazo e o conjunto 

de políticas públicas. O modelo deve articular todas as iniciativas, atividades 

e ações relacionadas à questão. O modelo defi ne as condições de contorno 

para o estabelecimento do sistema e respectiva defi nição do padrão.

•	 Sistema
O sistema de televisão digital é o conjunto de toda a infraestrutura e 

atores (concessionárias, redes, produtoras, empresas de serviços, ONGs, 

indústrias de conteúdo e de eletroeletrônicos).

•	 Padrão
O padrão de televisão digital é o conjunto de defi nições e especifi cações 

técnicas necessárias para a correta implementação e implantação do sis-

tema a partir do modelo defi nido (TELEVISÃO..., 2014).
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Padrões de TV digital 
No processo digital os sinais são transmitidos como dados (bits), o que faci-

lita a modulação e compressão, eliminado as interferências e garantindo a 

qualidade da imagem.

Por ser um sistema composto de transmissão, transporte e aplicativos que o tor-

nam bastante complexo, foi proposta uma arquitetura para a TV digital (padrão), 

definida em camadas encadeadas da mesma forma que aconteceu com as co-

municações entre/intra redes de computadores através do padrão OSI/ISO (OSI 

Open System Interconetion e ISO International Organization for Standardization).

Essas camadas para TV Digital foram definidas como padrão de acordo com 

a Figura 4.1 

Aplicações

Áudio

Codi�cação

Transporte

Transmissão

Middleware

Aplicação 1 Aplicação N

MHP DASE ARIB

MPG2-BC MPG2-ACC DOLBY Ac3

MPG2-SDTV MPG2-HDTV

8 - VSB COFDM

Vídeo

Sistema MPG2

Figura 4.1: Arquitetura padrão de TV digital
Fonte: Elaborada pelo Autor

Na arquitetura em camadas, como ocorre no modelo OSI, cada camada for-

nece serviços para a camada superior e utiliza os serviços fornecidos pela 

inferior, ou seja, não são autônomas. Veremos a seguir a finalidade de cada 

uma dessas camadas.
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•	 Aplicações
A camada de aplicações é responsável pela execução dos aplicativos 

multimídia desenvolvidos. As aplicações viabilizam o processo de agre-

gação de conteúdo ao programa que está sendo exibido no apare-

lho receptor. Este conteúdo extra pode ser exemplificado como o EPG 
(Electronic Program Guide).

•	 Middleware
Esta camada faz a intermediação entre a camada de aplicações acima e a 

camada de compressões abaixo, responsáveis pelos serviços de compres-

são de áudio e vídeo, transporte, transmissão e modulações de sinais.

•	 Codificação
Esta camada é responsável pelo processo de compressão do sinal digital 

de forma a torná-lo menor, sem que se percam suas principais caracterís-

ticas. A compressão é essencial, pois possibilita que o sinal seja adequado 

à banda (largura da faixa de frequência que ocupa) sem perdas percep-

tíveis ao telespectador. É uma camada que está sempre em desenvolvi-

mento, pois novos métodos de codificação estão sendo desenvolvidos a 

todo instante: HVEC, MPEG-H, etc.

•	 Transporte
A camada de transporte efetua a multiplexação dos programas de TV 

e define os tipos de redes de telecomunicações que permitirão a distri-

buição aos usuários do “streaming”, tecnologia que envia informações 

multimídia através da transferência de dados. Atualmente, emissoras de 

televisão utilizam esta tecnologia para interação digital de sua programa-

ção. Essa área trata da interface com outros serviços de telecomunica-

ções, como, por exemplo, a internet.

•	 Transmissão
Para transmitirmos um sinal, é necessário modular. Você, no componen-

te curricular Telecomunicações I, conheceu e analisou a modulação que 

é o processo no qual alguma característica de uma onda portadora é 

modificada conforme o sinal da informação a ser transmitido. Essa onda 

portadora é o sinal que possui uma faixa de frequências controlada de 

forma a sofrer as menores interferências, distorções e atenuações possí-

veis durante uma comunicação de dados.

EPG - Guia Eletrônico de 
Programas
Disponibilizado por todas as 
emissoras de TV Digital.
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A estruturação dessas camadas em um conjunto de normas utilizáveis para a 

implementação da TV digital, segundo a ITU-T, é apresentada na Figura 4.2

Digitalização

Trasmissão de Sinais
8-VSB

COFDM
QAM
PSK

QPSK

Digitalização

Interatividade

VÍDEO

ÁUDIO

Novos Serviços

M
U

LT
IP

LE
X

Middleware

TV Digital Padrão UIT-T

Figura 4.2: TV digital padrão UIT-T
Fonte: Elaborada pelo Autor

Os principais sistemas  
de TV digital existentes no mundo
São três os principais sistemas de TV digital no mundo: 

1. Sistema americano ATSC (Advanced Television System Committee), pa-

drão norte-americano de TV digital;

2. Sistema europeu DVB (Digital Vídeo Broadcasting), padrão Europeu de 

TV digital;

3. Sistema japonês ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting), padrão 

Japonês de TV digital.

Mais recentemente foi desenvolvido o ADTB (=Advanced Digital Television 
Broadcasting=), padrão chinês de TV digital, por se tratar ainda um sistema 

de uso restrito, abordaremos somente os três sistemas principais.

Sistema americano aTSC
O padrão americano de TV Digital, ATSC, foi desenvolvido no início da dé-

cada de 1990, por um consórcio de empresas de eletroeletrônicos, a Grand 

Alliance, tendo o objetivo de criar um sistema digital para substituir o siste-

ma analógico existente, NTSC.

ITU-T (Telecommunication 
Standardization Sector)

Área da União Internacional de 
Telecomunicações que tem como 
missão coordenar padronizações 
relacionadas a telecomunicações.
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Entre os desafios mais importantes, dois eram essenciais: a utilização da 

mesma largura de banda ocupada pelo sistema analógico e a utilização da 

modulação digital adequada à transmissão. Para isso foi necessário o estudo 

de técnicas de compressão de vídeo e áudio e dos tipos de modulações refe-

rentes à transmissão por radiodifusão (via cabo e via satélite).

Em 1995 a Grand Alliance publicou um documento (ATSC A/53) tendo 

como referência o padrão UIT-T para transmissões digitais, especificando as 

características do padrão ATSC com relação à modulação, compressão e ao 

desenvolvimento do middleware.

Nesse documento os padrões de transmissão do sistema ATSC foram refe-

renciados da seguinte forma:

a) ATSC-T, transmissão por radiodifusão terrestre

b) ATSC-C, transmissão via cabo

c) ATSC-S, transmissão via satélite

No modo de transmissão por radiodifusão terrestre, a modulação é 8-VSB, 

com canais de 6, 7 e 8 MHz e taxa de transmissão de 19,8 Mbit/s. Essa mo-

dulação tem uma única portadora. 

Para transmissão via cabo, o sistema utiliza a modulação 64-QAM e para 

transmissão via satélite opera com a modulação QPSK.

Quanto ao formato de tela e resolução de imagem, ele suporta diferentes 

níveis, com resoluções de até 1920x1080 pixels, e privilegia a televisão de 

alta definição HDTV.

A multiplexação e a compressão de vídeo são realizadas através do padrão 

MPEG-2.

A compressão de áudio é realizada com base no padrão Dolby AC-3. 

O middleware utilizado por esse sistema é o DASE, que trabalha com apli-

cações baseadas em linguagens procedural e declarativa. A aplicação em 

Java-TV faz parte do modelo procedural e as aplicações baseadas em HTML, 

do modelo declarativo.

8-VSB (Eight Vestigial Side 
Band) modulação usada no 
padrão ATSC.

QAM (Quadrature Amplitude 
Modulation) combinação entre 
as modulações ASK e PSK.

ASK (Amplitude Shift Keying) 
modulação por chaveamento de 
amplitude.

PSK (Phase Shift Keying) modu-
lação por chaveamento de fase.

QPSK (Quadrature Phase Shift 
Keying) modulação em quadra-
tura por chaveamento de fase.
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A Figura 4.3 ilustra a implementação de camadas do sistema ATSC, e a Figu-

ra 4.4, o diagrama em blocos. 
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Middleware DASE
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MPG2-HDTV

8 - VSB QAM QPSKK

Vídeo
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Figura 4.3: Camadas do sistema ATSC
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 4.4: TV digital padrão ATSC
Fonte: Elaborada pelo autor

Veja no Quadro 4.1 os padrões do sistema ATSC.

Quadro 4.1: Padrões Sistema ATSC
 PADRÕES SISTEMAS ATSC

DIGITALIZAÇÃO MULTIPLEXAÇÃO TRANSMISSÃO

Áudio Vídeo

MPEG2

Radiodifusão Cabo Satélite

Dolby AC-3 MPEG2
8 VSB 64 QAM QPSK

MIDDLEWARE (DASE)

Fonte: Elaborado pelo autor
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Sistema europeu dVB
DVB é a sigla para Digital Video Broadcasting, um projeto iniciado em 1993, 

formado por um consórcio por mais de 300 empresas de origem europeia, 

contando com fabricantes de equipamentos, operadoras de rede, desenvolve-

dores de software e órgãos de regulamentação governamentais de 35 países.

 Esta aliança de instituições se propôs a elaborar um conjunto de documen-

tos relacionados à transmissão, transporte, codificação e middleware, com a 

finalidade de especificar normas para o sistema de televisão digital interativa 

a ser adotado na Europa.

Através dessas normas foi criado o sistema europeu de televisão digital deno-

minado DVB, atualmente adotado pela União Europeia, Austrália, Nova Zelân-

dia, Malásia, Hong Kong, Singapura, Índia , África do Sul e outros 100 países.

Os padrões de transmissão do sistema DVB, foram referenciados da seguinte 

forma:

a) DVB-T, transmissão por radiodifusão terrestre;

b) DVB-C, transmissão via cabo;

c) DVB-S, transmissão via satélite;

d) DVB-MC, transmissão via micro-ondas (frequência até 10 GHz);

e) DVB-MS, transmissão via micro-ondas (frequência acima 10 GHz);

f) DVB-H, transmissão por sistemas móveis.

O padrão DVB caracteriza-se pela flexibilidade em seu desenvolvimento, for-

necendo aplicações interativas e acesso à internet. Além de referenciar a te-

levisão de alta definição (HDTV), esse sistema também privilegia a multipro-

gramação através das bandas de 6, 7 ou 8 MHz, sendo transmitido através 

da resolução SDTV no formato 4:3, ou seja, permite a transmissão de até seis 

programas simultâneos em um canal. 

Na transmissão por radiodifusão terrestre o DVB-T utiliza a modulação CO-

FDM, com taxas de transmissão que variam de 5 a 31,7 Mbit/s, dependendo 

dos parâmetros utilizados na codificação e modulação do sinal.

Na transmissão via satélite, utiliza-se modulação QPSK. Na transmissão via 

cabo, a norma recomenda a modulação 64-QAM. Para transmissão via mi-

cro-ondas utilizando frequências abaixo de 10 GHz, utiliza-se modulação 16, 

32 ou 64-QAM; para transmissão via micro-ondas com frequência acima de 

10 GHz, utiliza-se a modulação QPSK.
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O sinal de vídeo e a multiplexação são baseados na compressão MPEG-2, e a 

compressão de áudio é feita com MPEG-2 BC (ou seja, padrão MPEG-2 com 

compatibilidade bidirecional).

O middleware utilizado pelo DVB é o MHP (Multimedia Home Platform), 

chamado de software de interface aberta, que permite aos fabricantes de 

receptores realizarem serviços interativos, substituindo os aplicativos proprie-

tários de TV paga.

A Figura 4.5 ilustra a implementação de camadas do sistema DVB e a Figura 

4.6, o diagrama em blocos do sistema DVB.
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Figura 4.5: Camadas do sistema DVB
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 4.6: TV digital padrão DVB
Fonte: Elaborada pelo autor
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Veja no Quadro 4.2 os padrões do sistema DVB.

Quadro 4.2: Padrão Sistema DVB
PADRÕES SISTEMAS DVB

DIGITALIZAÇÃO MULTIPLEXAÇÃO TRANSMISSÃO

Áudio Vídeo

MPEG2

Radiodifusão Cabo Satélite MMDS <10 GHz MMDS >10 GHz

MPEG2 MPEG2

COFDM
64

QAM
QPSK QAM QPSKMIDDLEWARE 

(MHP)

Fonte: Elaborada pelo autor

Sistema japonês iSdB
O padrão japonês de televisão digital, o ISDB (Integrated Services Digital Bro-
adcasting), foi criado pelo DiBEG (Digital Broadcasting Experts Group), que es-

pecificou o sistema para radiodifusão japonês e entrou em operação em 2003. 

O DiBEG é formado pelo Conselho de Tecnologia das Telecomunicações do 

Ministério das Telecomunicações do Japão e pela ARIB (Association of Radio 
Industries and Businesses), que é a agência normalizadora da indústria de 

Telecomunicações japonesa.

Assim como o ATSC e o DVB, o sistema é formado por um conjunto de do-

cumentos que especificam as normas quanto aos métodos de transmissão, 

modulação e compressão. Esse sistema tem por característica privilegiar a 

flexibilidade e a mobilidade.

O ISDB prevê a transmissão por radiodifusão terrestre (ISDB-T), por cabo 

(ISDB-C) e via satélite (ISDB-S).

Os padrões de transmissão do sistema ISDB foram referenciados da seguinte 

forma:

a) ISDB-T, transmissão por radiodifusão terrestre;

b) ISDB -C, transmissão via cabo;

c) ISDB -S, transmissão via satélite.
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Na transmissão por radiodifusão terrestre pode-se operar em canais de 6,7 e 

8 MHz, utilizando a modulação BST-OFDM e alcançando taxas de transmis-

são entre 3 a 23 Mbit/s, de acordo com as variações aplicadas na codificação 

e na modulação.

Na transmissão via cabo, o sistema utiliza modulação 64-QAM. Na transmis-

são via satélite é adotada a modulação 8-PSK.

O ISDB foi desenvolvido para operar em HDTV e SDTV, dependendo das 

condições de recepção, sendo conhecido por propiciar televisão de alta defi-

nição, transmissão de dados, recepção móvel e portátil.

O middleware utilizado é o padrão ARIB, baseado em uma especificação 

XML, consistindo de três partes: codificação de monomídia, codificação 

multimídia e especificação de transmissão de dados. As especificações para 

execução de aplicações declarativa usam a linguagem de marcação BML 

(Broadcast Markup Language), e para execução de aplicações procedurais é 

baseado nos padrões DVB/MHP.

O padrão recomenda para compressão de vídeo e multiplexação o protocolo 

MPEG-2; para áudio, o MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding).

A Figura 4.7 ilustra a implementação de camadas do sistema ISDB, e a Figura 

4.8, o diagrama em blocos:
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Figura 4.7: Camadas do sistema ISDB
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 4.8: TV Digital padrão ISDB
Fonte: Elaborada pelo autor

Veja no Quadro 4.3 os padrões do sistema ISDB.

Quadro 4.3: Padrão Sistema ISDB
PADRÕES SISTEMAS ISDB

DIGITALIZAÇÃO MULTIPLEXAÇÃO TRANSMISSÃO

Áudio Vídeo

MPEG2

Radiodifusão Cabo Satélite

MPEG2-AAC MPEG2
BST-COFDM 64 QAM PSK

MIDDLEWARE (MHP)

Fonte: Elaborada pelo autor

Síntese da unidade

Nesta unidade temática foram tratados de uma forma objetiva os principais 

padrões de TV digital usados no mundo. Você conheceu as principais carac-

terísticas desses padrões no tocante aos diversos tipos de serviços oferecidos 

por cada um. Além disso, foram tratadas as características de como é ex-

plorado cada nível de camada pelos diversos padrões, podendo-se observar 

que algumas são comuns, como por exemplo, o padrão MPEG2 que é usado 

nos três sistemas. Podemos destacar a diferença fundamental no método de 

modulação do sistema ATSC para os sistemas DVB e ISDB.
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Unidade n 

 Padrão de televisão 
digital nacional

Unidade 5 





e-Tec Brasil

Unidade 5 

O objetivo desta unidade temática é que você conheça o padrão de 

televisão digital nacional adotado no Brasil. Na unidade temática 

anterior estudamos os principais padrões usados no mundo, entre 

eles o sistema japonês ISDB, que é o nosso sistema de referência.

Você conhecerá fatores importantes que diferenciam o padrão SB-

TVD dos demais padrões existentes: um na camada de middleware 

(camada intermediária de software que vem integrada em alguns 

modelos de equipamentos de recepção de sinal de TV Digital) onde 

é usado o Ginga, um software 100% nacional. Com esse recurso, 

que proporciona a interatividade, é possível ver informações de-

talhadas do programa, responder a perguntas, conhecer melhor 

produtos e serviços que você deseja comprar e ter acesso a infor-

mações sobre serviços de governo e de utilidade pública; o outro 

se encontra na camada física, na qual é usada a transmissão por 

banda segmentada, proporcionando captação da televisão digital 

em dispositivos móveis.

Sistema Brasileiro de  
Televisão digital (iSdB-TB)
Oficialmente o projeto do Sistema Brasileiro de Televisão Digital foi instituído 

em 26 de novembro de 2003 com a publicação do Decreto 4.901, depois de-

nominado ISDB-TB (Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial Brasil).

O padrão nacional ISDB-TB trouxe algumas inovações em relação ao padrão 

de referência ISDB-T para atender especificidades do nosso país e acompa-

nhar a evolução tecnológica do setor.

Além desses objetivos, essas inovações também foram introduzidas para que 

o ISDB-TB pudesse ser adotado em outros países, principalmente na Amé-

rica do Sul e Central, finalidade que está sendo atingida. Atualmente cerca 

de 90% dos países da América do Sul e Central adotaram o sistema Nipo-

-Brasileiro ISDB-TB e, em 2012, Botswana tornou-se o primeiro país africano 

a adotar o ISDB-TB.
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Entre essas inovações, uma tem destaque em nível mundial, o middleware 

Ginga, totalmente desenvolvido no Brasil e que se tornou recomendação 

ITU-T para serviços IPTV (Internet Protocol Television), tecnologia de trans-

missão de sinais digitais com conectividade da TV com a internet, porém 

com uma estrutura dedicada.

estrutura de camadas iSdB-TB
Na Figura 5.1 estão representadas as estrutura de camadas do ISDB-TB e na 

Figura 5.2 o diagrama em blocos desse sistema, nas quais você pode obser-

var que algumas inovações introduzidas em relação ao padrão de referência 

ISDB-T se encontram na camada física e na camada de middleware com o 

Ginga, onde temos a ponte entre o Ginga NCL (Nested context Language) 

para aplicações declarativas e Ginga J(Java) para aplicações não declarativas 

ou procedurais, e na camada de codificação de áudio e vídeo com o uso do 

padrão MPEG4 HE-ACC@L4 para áudio e o padrão H.264@L4 para vídeo.

A camada de middleware com o Ginga proporciona à TV digital o recur-

so da interatividade. Veja a implementação desse recurso na reportagem 

“No fim de 2012 a TV Câmara dos Deputados e a Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC) começaram os testes para a implementação da TV 

Interativa na rede pública de televisão no país em João Pessoa, na Para-

íba”. Acesse o link http://www.set.org.br/artigos/ed131/ed131_in-
teratividade.asp

Aplicações

Áudio
Codi�cação

Transporte

Transmissão

Middleware

Aplicação 1 Aplicação N

Ginga-NCL

Ginga-CC

Bridge GINGA-J

MPG4 HE-ACC@L4

MPG2-SDTV MPG2-HDTV

BST-OFDM

Vídeo

Sistema MPG2

MPG4 HE-ACC@L2

Figura 5.1: Camadas do sistema ISDB-TB
Fonte: Elaborada pelo autor
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Figura 5.2: Camadas do sistema ISDB-TB
Fonte: Elaborada pelo autor

Camada de middleware (interatividade e novos serviços)
O middleware se faz necessário para resolver o novo paradigma que foi in-

troduzido com a TV digital: a combinação da TV tradicional (broadcast) com 

a interatividade, textos e gráficos. Esta interatividade necessitará de várias 

características e funcionalidades encontradas no ambiente web: represen-

tação gráfica; identificação do usuário; navegação e utilização amigável etc.

Esta camada permite que vários códigos de aplicações funcionem com dife-

rentes equipamentos de recepção (IRDs). Através da criação de uma máquina 

virtual no receptor, os códigos das aplicações são compilados no formato ade-

quado para cada sistema operacional. Resumidamente, podemos dizer que o 

middleware possibilita o funcionamento de um código para diferentes tipos 

de plataformas de recepção (IRDs) ou vice-versa, tendo como função trazer 

independência das aplicações com o sistema de transmissão TELECO, 2014.

O middleware utilizado especificado para o ISDB-TB é o Ginga, uma das tec-

nologias desenvolvidas nas pesquisas das universidades brasileiras, que fo-

ram acrescentadas ao sistema japonês ISDB-T preexistente, sendo uma parte 

na PUC do Rio de Janeiro e outra parte na Universidade Federal da Paraíba. 

No estudo dos padrões de TV Digital feito anteriormente, você percebeu que 

em toda a camada de middleware sempre se apresenta execução de aplica-

ções declarativas e execução de aplicações procedurais.

Citando Luiz Fernando Gomes Soares, do Departamento de Informática da Uni-

versidade Católica do Rio de Janeiro, no artigo “TV interativa se faz com Ginga”:
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O Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre (SBTVD) trouxe como princi-

pal inovação seu middleware, denominado Ginga1. Em seu ambiente 

declarativo Ginga provê suporte para o desenvolvimento de aplicações 

declarativas desenvolvidas na linguagem NCL (Nested Context Lan-

guage), que podem conter entidades imperativas especificadas na lin-

guagem Lua. Principalmente por sua grande eficiência e facilidade de 

uso, Lua é a linguagem de script de NCL. Em seu ambiente imperativo, 

Ginga provê suporte a aplicações desenvolvidas em Java. Uma ponte 

desenvolvida entre os dois ambientes provê suporte a aplicações híbri-

das com entidades especificadas em NCL, Lua e Java (SOARES, 2009).

Tomando como referência o conteúdo apresentado e os links sugeridos, faça 

a postagem no AVEA, no fórum específico para essa Situação de Ensino 

Aprendizagem, sobre a definição do middleware no contexto da TV digital.

Em 2006 foram estabelecidas as diretrizes para a transição do sistema 

analógico para o sistema de transmissão digital do serviço de radiodifu-

são de som e imagens e do serviço de retransmissão de televisão com 

a edição do Decreto nº 5.820, que no art. 6º define três possibilidades 

do ISDB-TB (SBTVD-T). No fórum aberto no AVEA para essa Situação de 

Ensino de Aprendizagem, exponha seus conceitos sobre:

1. HDTV e SDTV

2. Interatividade

Para informações sobre o Decreto nº 5.820, acesse o link https://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5820.htm

Camada de Compressão e Codificação
Como vimos anteriormente, na unidade temática 3 e 4, para transmissão de 

um sinal SDTV é necessária uma taxa de bit de 270 Mbps que corresponderia 

a um valor máximo da frequência do sinal de vídeo de aproximadamente de 

20 MHz, impossível transmitir em uma banda de 6 MHz; vimos também que 

para transmissão de um sinal Full HD no modo de compressão de vídeo 4:2:2 

que apresenta alta qualidade, teremos a seguinte taxa de bits:

Não é objetivo do nosso componente 
curricular estudar em detalhes 
a estrutura de middleware em 
sua essência, o que exigiria de 
você conhecimentos profundos 
em softwares e aplicativos, mas 

é importante ressaltar as suas 
principais características e aplicações. 

É recomendado que você acesse os 
links a seguir para saber mais sobre o 

middleware Ginga.
http://www.telemidia.puc-rio.

br/sites/telemidia.puc-rio.br/
files/2009_06_soares.pdf

http://www.gingancl.org.br/en/
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Taxa de bits = [62,1 x 10 + (62,1/2) x 10 + (62,1/2) x 10] Mbits/s = 1,24 Gbit/s 

= 1.24 Gbps

Acrescentando que para o sinal de áudio em uma transmissão de som esté-

reo, sem nenhum tipo de compressão, é exigida uma taxa de bits de cerca 

de 1,41 Mbits/s e de 4Mbits/s para sistemas multicanais 5.1 (considerando 

uma frequência de amostragem de 44,1 KHz e resolução de 16 bits), mesmo 

que sejam taxas relativamente baixas, quando comparadas àquelas reque-

ridas por sinais de vídeo sem compressão, a compressão de áudio implica 

uma economia não desprezível na taxa de bits necessária para transmissão 

(ALENCAR, 2012).

Dessa forma, essa alta taxa de bits torna a compressão essencial, sendo a cama-

da de codificação responsável pelo processo de compressão do sinal digital de 

forma a torná-lo menor: o sinal de cerca de 1 Gbps é comprimido para aproxi-

madamente 20 Mbps, como pode ser observado em destaque na Figura 5.3.
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Terrestre Cabo

Compressão e 
Codi�cação

Outras fontes de dados
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Transmissão
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ESn

PES1

TS

PES2

PESn

Figura 5.3: Camada de compressão e codificação
Fonte: Elaborada pelo autor

Essa compressão possibilita que o sinal seja adequado à banda (largura da 

faixa de frequência que ocupa) sem perdas perceptíveis ao telespectador, 

permitindo a alternativa de se ter vários programas de menor qualidade de 

definição, por exemplo, SDTV, ao invés de se ter um único programa (áudio 

e vídeo principal) de maior qualidade (HDTV) ocupando toda a faixa de 6 

MHz, possibilidade essa que chamamos de multiprogramação , assunto que 

será visto mais adiante.

e-Tec BrasilUnidade 5 - Padrão de televisão digital nacional 89



Para o sistema brasileiro foram definidas e são utilizadas as mais modernas 

técnicas de codificação para áudio e vídeo existentes. No ISDB-TB a com-

pressão de vídeo é feita pelo padrão MPEG-4 AVC (H.264) (Advanced Video 
Coding), que permite maior capacidade de dados no canal que o MPEG-2; 

para a mesma qualidade de vídeo, gera uma taxa 50% ou ainda menor do 

que a taxa gerada pelo MPEG-2, e para compressão de áudio é utilizado o 

padrão MPEG-4 AAC. 

Camada de transporte e multiplexação
Após a codificação e compressão são gerados sinais chamados de ES (Ele-

mentary Stream), que em conjunto com sinais gerados por outras fontes de 

dados são entregues à camada de transporte e multiplexação, em destaque 

na Figura 5.4 , na forma de bits.
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Figura 5.4: Camadas de transporte e multiplexação
Fonte: Instituto Nacional de Telecomunicações – Agência Brasileira de Cooperação

O multiplexador é o responsável por controlar não só todo o fluxo a ser 

transmitido pela emissora, mas também por configurar os parâmetros de 

transmissão. O multiplexador recebe em sua entrada os vários fluxos prove-

nientes da camada de codificação que a emissora deseja transmitir, além dos 

parâmetros de configuração do transmissor e dados adicionais. 

O ISDB-TB utiliza o padrão de compressão MPEG-2 para os fluxos de dados 

de entradas e de saídas e estes têm as seguintes características:

 Para você saber mais detalhes 
sobre o padrão MPEG-4 AVC 

(H.264), acesse o link
 http://pt.wikipedia.org/

wiki/H.264 

Para você saber mais detalhes 
sobre o padrão MPEG-4 AAC 

(H.264), acesse o link
 http://www.telemidia.puc-rio.

br/sites/telemidia.puc-rio.br/
files/2009_07_lfgs.pdf
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•	 Transport Stream (TS)
É o fluxo de saída da camada de codificação de áudio e vídeo e de entra-

da do multiplexador, tendo como características:

a) taxa (bps) configurável;

b) transporta principalmente os sinais de áudio e vídeo;

c) fluxo formado por pacotes de 188 bytes.

Na camada de transporte existem duas formas de enviar os dados de áudio 

e vídeo comprimidos para serem transmitidos aos usuários:

1. Program Stream (PS): necessita de uma base de tempo comum e é 

recomendado para ambientes livres de erros;

2. Transport Stream (TS): não necessita de base de tempo para transpor-

tar diversos programas distintos e é recomendado para o uso em canais 

ruidosos, onde a perda de dados é provável.

Dessa forma, observamos que as duas principais características do fluxo de 

transporte são a verificação de erros/correção para o TS e sincronização de 

fluxo para o PS, sendo o Transporte Stream utilizado nos sistemas de radio-

difusão por ser um meio considerado canal ruidoso.

A camada de transporte e multiplexação entrega em sua saída um único 

fluxo, denominado de BTS (Broadcast Transport Stream). O BTS é composto 

pelas informações de áudio e vídeo que a emissora deseja transmitir, além 

de dados utilizados para gerar o guia de programação, ajustar data e hora 

do receptor e permitir a interatividade (TECSYS, 2011).

Camada de transmissão
O ISDB-TB (Padrão Brasil) é um padrão de transmissão de TV digital terrestre 

desenvolvido no Brasil, tendo como base o sistema japonês ISDB-T preexis-

tente acrescentado de tecnologias desenvolvidas nas pesquisas das universi-

dades brasileiras.

A transmissão do sinal de TV digital via terrestre no sistema ISDB-TB utiliza 

a tecnologia exclusiva de modulação BST-OFDM (Band-segmented Transmis-
sion Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Antes de você conhecer a 

modulação BST-OFDM, faremos uma cronologia da modulação OFDM (Or-
thogonal Frequency Division Multiplexing).
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Inicialmente um sistema OFDM foi proposto em 1968 (CHANG; GIBBY, 1968) 

e patenteado em 1970 nos Estados Unidos (U.S. PATENTE, 1970), sendo que 

a primeira avaliação de aplicação dessa técnica para comunicações móveis foi 

apresentada em Cimini (1985). Desde então, essa técnica passou a ser estuda-

da e considerada principalmente para ser utilizada em radiodifusão de áudio e 

vídeo digital, transmissão digital sobre linhas de telefones, em redes locais sem 

fio (Wireless LAN) e outras aplicações. Veja, no Quadro 5.1, um breve histórico.

Quadro 5.1: Linha cronológica dos principais eventos do OFDM

Fase de implantação  
do OFDM analógico

1958 KINEPLEX - MODEM para uso militar

1966 Publicação do artigo Chang

1967 KATHRYN - MODEM de taxa variável

1970 Emissão de patente do OFDM nos EUA

Fase de estudos  
do OFDM digital

1971 Uso da DFT para gerar o OFDM

1980 Introdução do profixo cíclico

1985 Estudo da recepção móvel

1991 Estudo do uso do OFDM para ADSL

Fase de implementação
do OFDM digital

1995 DAB, áudio digital na Europa

1997 DVB-T, TV Digital na Europa

1998 ISDB-T, TV Digital no Japão

1999 Hiperlan/IEEE820.11, redes sem fio

2002 Estudo de OFDM em redes fixas

2004 Wi-Max
Fonte: Rocha (2007, p. 4).

Devido ao fato de que a técnica OFDM surgiu da evolução da técnica tradi-

cional da multiplexação por divisão de frequência (FDM), vamos recordar de 

forma sucinta o que vem a ser a multiplexação por divisão de frequência. 

•	 Multiplexação por Divisão de Frequências (FDM)
É a transmissão de subcanais de informações (canal 1, canal 2, canal N), 

cada um com banda espectral própria e definida (faixa de frequência) 

sobre um mesmo canal de transmissão. Observe a Figura 5.5.

Canal 1 Canal 2 Canal N

Canal de Transmissão

Portadora 1

F1 F2 ............................. FN

f(Hz)

Portadora 2 Portadora N

Figura 5.5: Espectro de transmissão multiplexação por divisão de frequências – FDM 
Fonte: Elaborada pelo autor
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Esta técnica de transmissão foi desenvolvida principalmente para atender à 

rede básica de telecomunicações, o setor de telefonia analógico e era em-

pregada no domínio do tempo.

A técnica FDM apresenta como uma de suas características o espaçamento 

que as subportadoras possuem na transmissão de forma que possam ser 

recebidas do outro lado com o uso de filtros convencionais. Para que essa 

filtragem seja possível, é necessário que haja bandas de guardas entre as 

subportadoras na recepção, fazendo com que ocorra a diminuição da efici-

ência espectral do sistema na prática.

Multiplexação por divisão  
de frequências ortogonais (OFdM)
Vimos que no FDM tradicional usamos uma banda de guarda entre subpor-

tadoras para poder separá-las na recepção. No OFDM, ao invés dessa separa-

ção, emprega-se uma sobreposição espectral das subportadoras moduladas 

e com isso pode-se obter uma economia de banda de aproximadamente 

50%, conforme você pode verificar na Figura 5.6.

A técnica OFDM parte desse conceito, mas vai além, pois divide uma única 

transmissão em múltiplos sinais com menor ocupação espectral (dezenas ou 

milhares). Isto adicionado com o uso de técnicas avançadas de modulação, em 

cada componente, resulta em um sinal com grande resistência à interferência.

Frequência

Frequência

≈ 50%

a)

b)

Figura 5.6: a) Espectro FDM convencional b) Espectro OFDM
Fonte: Elaborada pelo autor

Modulação
É a técnica pela qual as carac-
terísticas da portadora (sinal que 
é modulado) são modificadas 
com a finalidade de transmitir 
as informações, sendo feitas 
as alterações combinadas de 
frequência, amplitude ou fase.
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Você pode notar que o espaçamento entre as subportadoras é menor na 

técnica OFDM do que na FDM, tornando esta a principal diferença entre os 

dois sistemas. Na prática o FDM é utilizado no rádio e televisão, normalmen-

te a cada frequência (ou canal) está associado a uma estação e deve utilizá-la 

para suas transmissões (OFDM, 2014). 

Para se conseguir o aumento da eficiência espectral em um sinal OFDM, como 

visto na Figura 5.6-b , é possível organizar as subportadoras de forma que as 

suas bandas laterais se sobreponham sem que haja interferência entre elas.

 Para que isso aconteça deve existir ortogonalidade entre as subportadoras 

(linearmente independentes), ou seja, no domínio do tempo, o sinal em cada 

subportadora precisa ter um número de ciclos no período de símbolo (da-

dos a ser transmitido) de 1/Ts, onde Ts é a duração de um símbolo OFDM. 

As subportadoras são posicionadas de tal forma que os zeros de cada uma 

coincidam com os das outras. Verifique a análise feita na Figura 5.7.

1/Ts pontos de
zeros

Figura 5.7: Subportadoras de um sinal OFDM
Fonte: Elaborada pelo autor

Cada subportadora pode ser modulada com um esquema convencional de 

modulação, como QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) ou QAM (Quadra-
ture Amplitude Modulation) com uma taxa baixa. A soma das portadoras 

será aproximadamente equivalente a um esquema de modulação de porta-

dora simples, com a mesma largura de banda, ou seja, um fluxo de dados 

de alta taxa de bits é dividido em diversos fluxos paralelos de taxa bem mais 

baixa (COELHO JÚNIOR, 2014). 
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Transmissão por banda segmentada (BST-OFdM) 
Por usar a técnica OFDM, esta transmissão permite que o serviço de TV que 

ocupa um espectro de 6 MHz seja dividido em 14 partes, sendo que 13 

partes sucessivas são efetivamente utilizadas na transmissão de sinais e uma 

parte é usada como banda de guarda entre os canais adjacentes, de 214,285 

kHz, de cada lado do canal. 

Esses 13 segmentos podem ser divididos em três grupos hierárquicos dife-

rentes, que lhe conferem maior ou menor robustez, dependendo da aplica-

ção a que se destinam. 

Um desses segmentos é reservado à transmissão para receptores móveis e 

portáteis (em resolução LDTV) tais como celulares, PDAs e notebooks, com 

parâmetros de transmissão adequados a essa aplicação. Ao mesmo tempo e 

no mesmo canal, os outros 12 segmentos podem ser utilizados para trans-

missão para receptores fixos em HDTV e/ou SDTV.

O segmento OFDM é a unidade básica da transmissão BST-OFDM no domí-

nio da frequência. Cada uma dessas 13 partes do espectro de transmissão 

consiste de um bloco de portadoras chamado de segmento de OFDM, que 

ocupa uma largura de faixa dada pela equação 1.

Na Figura 5.8 temos o espectro de transmissão da técnica BST. Os 13 seg-

mentos no ISDB-TB são agrupados em três grupos hierárquicos diferentes 

para serem transmitidos. A radiodifusão simultânea desses serviços chama-

mos de transmissão hierárquica. 

Os grupos hierárquicos são divididos em três camadas, A, B e C, e cada 

camada é composta por um ou mais segmentos OFDM, que é a unidade 

básica da transmissão BST-OFDM no domínio da frequência (você estudou 

no componente curricular Telecomunicações I a representação de sinais, no 

domínio do tempo e no domínio da frequência).
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Espectro de Transmissão

Camada C
Camada B

Camada A

5.571 kHz

428,57 kHz

Canal de Transmissão BW - 6MHz

Segmentos 
OFDM

9 7 5 3 1 2 4 6 8 10 120

Figura 5.8: Espectro de transmissão BST-OFDM 
Fonte: Elaborada pelo autor

A camada A é constituída pelo segmento central, chamado de segmento 

zero, e no ISDB-TB é destinada às transmissões para dispositivos móveis e 

portáteis, tais como celulares, tablets e notebooks, com um detalhe impor-

tante: você não precisa pagar para a operadora dos serviços, sendo esta 

também uma das vantagens do ISDB-TB.

Por utilizar somente um segmento, este é denominado “on-seg”. As trans-

missões on-seg são feitas em LDTV, com resolução que pode variar entre 

240x180 pixels, 320x240 pixels ou 320x180 pixels.

Os outros 12 segmentos são denominados “full-seg”, ocupando as camadas B 

e C. As transmissões full-seg podem ser utilizadas ao mesmo tempo e no mes-

mo canal. Na transmissão para receptores fixos é feita nos seguintes padrões:

•	 SDTV, resolução de 720x480 pixels, imagem inferior a HD, ocupando três 

segmentos;

•	 HD ou HDTV,1280x720 pixels, ocupando seis segmentos;

•	 HD Ready que “significa pronto para HD”, com Extended Definition de 

720x480 pixels, 720x576 pixels e 1280x720 pixels, ocupando nove seg-

mentos;

•	 FULL HDTV (HDTV completa), resolução 1920x1080, ou seja, 2.073.600 

pixels, mais conhecida como 2K, ocupando todos os 12 segmentos.

Com base nas informações anteriores e na equação (1), responda às per-

guntas abaixo; e para cada pergunta proposta, justifique suas respostas. 

Utilize o fórum aberto especificamente para essa Atividade de Ensino 

Aprendizagem no AVEA.

Sistemas de Telecomunicações IIe-Tec Brasil 96



Qual é a largura de faixa (BWs) ocupada por:

1. Uma transmissão em HDTV?

2. Uma transmissão em SDTV e uma transmissão em HDTV

A transmissão “full-seg” possibilita também o que chamamos de multipro-

gramação, assunto que você verá nesta unidade temática.

Vantagens da técnica OFdM
Tecnicamente, o OFDM apresenta as seguintes vantagens (TELECO, 2014):

•	 O OFDM é uma maneira eficiente de lidar com os multipercursos; para 

um dado atraso de espalhamento, a complexidade de implementação é 

significativamente menor que a de um sistema de portadora única com 

um equalizador; (por exemplo, se o número de subcanais é suficiente-

mente grande, isso faz a equalização tão simples no receptor em OFDM 

em comparação a modulações convencionais de uma única portadora).

•	 O OFDM é robusto em relação a interferentes de banda estreita porque 

tal interferência afeta somente uma pequena parte das subportadoras.

•	 Em canais variantes no tempo e lentos é possível aumentar o desempe-

nho de modo significativo pela adaptação da taxa de dados por subpor-

tadora, de acordo com a relação sinal/ruído de cada subportadora.

•	 O OFDM torna possível a construção de redes de frequência única (SFN 

– Single Frequency Network), as quais são especialmente atrativas para 

aplicação de radiodifusão.

Porém, segundo Teleco (2014), essas redes possuem também suas desvan-

tagens, como:

•	 maior sensibilidade ao desvio de frequência e ruído de fase;

•	 razão de potência de pico por potência média relativamente grande, o que 

reduz significativamente a eficiências dos amplificadores de potência de RF.
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Faça uma postagem, no fórum aberto para essa Situação de Ensino e 

Aprendizagem no AVEA, sobre:

1. O que você entende por elementary stream?

2. O que se encontra em um pacote PES?

interferência
Em telecomunicações, tanto na transmissão de sinais analógicos quanto na 

de digitais, esses sinais sofrem a ação da interferência de forma construtiva 

ou destrutiva.

O cientista inglês Thomas Young descreveu a interferência como um fenôme-

no que representa a superposição de duas ou mais ondas num mesmo ponto. 

Essa superposição pode ter um caráter de aniquilação, quando as fases não 

são as mesmas (interferência destrutiva) ou pode ter um caráter de reforço, 

quando as fases combinam (interferência construtiva). Exemplo: Quando es-

cutamos música em nosso lar, percebemos que certos locais no recinto são 

melhores para ouvi-la do que em outros. Isto se deve ao fato de nesses pon-

tos as ondas que saem dos dois alto-falantes sofrem interferência construtiva. 

Ao contrário, nos locais onde o som está ruim de ouvir, isso ocorre por causa 

da interferência destrutiva das ondas (INTERFERÊNCIA, 2014). 

De uma forma mais direcionada, de acordo com o Código Brasileiro de Te-

lecomunicações, considera-se interferência qualquer emissão, irradiação ou 

indução que obstrua, total ou parcialmente, ou interrompa repetidamente 

serviços radioelétricos (BRASIL, 1962). 

Essas considerações sobre interferência fazem o estudo e as soluções serem 

muito importante nas transmissões de sinais, pois elas existem de várias for-

mas e podem ser desejáveis ou indesejáveis.

Interferências diferentes, soluções diferentes, resultados pretendidos iguais, 

ou seja, eliminá-las, sempre que forem destrutivas. Você a seguir irá conhe-

cer alguns tipos de interferências importantes.

•	 Interferência eletromagnética (EMI) – é a degradação do desempe-

nho de um equipamento, canal de transmissão ou sistema, causado por 
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uma perturbação eletromagnética. Os termos “perturbação eletromag-

nética” e “interferência eletromagnética” designam, respectivamente, 

causa e efeito e não devem ser utilizados indiscriminadamente.

•	 Interferência intersimbólica (redes móveis, wireless) – é a perturbação 

que acontece na comunicação quando o sinal correspondente a um bit 
influi no sinal correspondente a outro. Isso pode ocorrer, por exemplo, 

por filtragem inadequada da banda básica. Esta pode produzir alarga-

mento dos pulsos. Também pode ocorrer quando existe multipercurso. 

Nesse caso um sinal atrasado pode se sobrepor ao sinal original.

•	 Interferência cocanal (redes móveis, wireless) – é a perturbação pro-

vocada em um canal quando um sinal de mesma frequência proveniente 

de outro cluster interfere nesse canal.

•	 Interferência de canal adjacente (redes móveis, wireless) – é a per-

turbação provocada em um canal devido à interferência do canal adja-

cente, proveniente de outra célula.

•	 Interferência de radiofrequência. (infra) – é a degradação de recepção 

de um sinal desejado causada por uma perturbação de radiofrequência.

•	 Interferência eletromagnética (EMI) – é a degradação do desempe-

nho de um equipamento, canal de transmissão ou sistema, causada por 

uma perturbação eletromagnética. Os termos “perturbação eletromag-

nética” e “interferência eletromagnética” designam, respectivamente, 

causa e efeito e não devem ser utilizados indiscriminadamente.

•	 Interferência por batimento de FI (TV) – é a interferência resultante 

do batimento que ocorre no conversor do receptor de UHF entre o canal 

N e o canal N-8, resultando em um sinal que interferirá na FI do receptor 

de televisão sintonizado no Canal N.

•	 Interferência por frequência imagem de áudio (TV) – é a interferên-

cia gerada no conversor do receptor de UHF entre o canal N e o canal 

interferente N+14.

•	 Interferência por frequência imagem de vídeo (TV) – é a interferên-

cia gerada no conversor do receptor de UHF entre o canal N e o canal 

interferente N+15.
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•	 Interferência por oscilador local (TV) – é a interferência gerada no 

conversor do receptor de UHF entre o canal N e o canal N-7.

Além desses, existem outros tipos de interferência, mas trataremos especi-

ficamente da interferência intersimbólica (redes móveis, wireless), que pode 

ocorrer quando existe o multipercurso, quando um sinal atrasado pode se 

sobrepor ao sinal original.

interferência intersimbólica
A interferência intersimbólica, quando existe multipercurso, ocorre quando 

o receptor recebe, além do sinal direto, outros sinais, normalmente refletidos 

devido aos obstáculos existentes (ecos).Veja a Figura 5.9

Na televisão analógica essa interferência é percebida com o aparecimento 

de repetições desagradáveis superpostas à imagem principal, os chamados 

“fantasmas”.

Na TV digital ou a imagem aparece perfeita, é como se essa interferência não 

existisse, ou simplesmente temos ausência de sinal, o receptor não funciona.

Figura 5.9: Interferência intersimbólica por multipercurso
Fonte: Elaborada pelo autor

Devido às características da técnica OFDM relacionadas às subportadoras, 

trabalha-se a uma taxa de símbolos mais baixa, ( por exemplo, quando os 

símbolos são relativamente longos comparados às características de tempo 

do canal) sofre menos de interferência entre símbolos causadas por multiper-

curso, é mais vantajoso transmitir mais de uma transmissão a baixa taxa em 

paralelo do que transmitir apenas uma em alta velocidade.
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Redes SFn
Você viu que o OFDM possui outra característica importante, a de facilitar a 

criação de redes em frequência única SFN (Single Frequency Network), nesse 

caso, conseguindo um reforço construtivo do sinal mesmo estando os trans-

missores localizados distantes entre si, ideais para redução de custo de repeti-

ção e atendimento de áreas menos densamente povoadas. Veja a Figura 5.10.

f0

f0

f0

f0

f0f0

f0

Figura 5.10: Rede de frequência única SFN
Fonte: www3. inatel.br/revista/index.php?option=com

Nessas áreas cobertas por esses transmissores, às vezes é necessário adicionar 

soluções para área de cobertura, que são soluções adotadas para quando exis-

tirem áreas de cobertura deficiente (áreas de sombra) e não há uma solução 

viável com antenas receptoras externas; então a solução é o uso de gap filler.

O gap filler é um retransmissor de baixa potência destinado a cobrir essas 

regiões onde a transmissão encontra uma sombra de cobertura, conforme 

ilustrado na Figura 5.11.

Figura 5.11: Transmissão usando gap filler
Fonte: http://www.uniquesys.com/DVB/DVB_Transmitters/DVB_Gap_Fillers/DVBPDX-on-channel-repeater-gap-filler.php

e-Tec BrasilUnidade 5 - Padrão de televisão digital nacional 101



O gap filler pode ser utilizado em túneis para reforçar a recepção em dispo-

sitivos móveis, ou em áreas que possuam algum obstáculo impedindo a pro-

pagação do sinal. O que caracteriza um gap filler é o fato de operar sempre 

com a mesma frequência da geradora.

Por que a utilização da modulação OFDM é vantajosa em se tratando do 

uso de receptores móveis? Analise e poste sua opinião no fórum aberto 

para essa Situação de Aprendizagem no AVEA.

Características dos recursos do SBTVd

Multiprogramação
Você viu na unidade temática que o sistema de transmissão BST-OFDM uti-

liza modulação do tipo hierárquica, que permite a transmissão simultânea 

de até três conjuntos de parâmetros diferentes de modulação, conferindo 

flexibilidade de serviço ao sistema, à camadas A, para o segmento central 

(canal one-seg), e às camadas B e C para os demais segmentos. 

A partir dessa configuração de camadas, pode-se, por exemplo, transmitir o 

canal one-seg na camada A, combinado a um canal transmitido em HD na 

camada B e mais um canal SD utilizando a camada C. Observe a Figura 5.12.

Camada CCamada BCamada A

SD
HD

ONE-SEG

CANAL HD: (camada B)
- Modulação 64QAM
- Tava de codi�cação: 3/4
- Intervalo de guarda: 1/8
- Taxa de bits: 10Mbps

ONE-SEG: (camada A)
- Modulação QPSK
- Tava de codi�cação: 1/2
- Intervalo de guarda: 1/8
- Taxa de bits: 312 Mbps

CANAL SD: (camada C)
- Modulação 64 QAM
- Tava de codi�cação: 5/16
- Intervalo de guarda: 1/16
- Taxa de bits: 3000 Mbps

Figura 5.12: Camadas de transmissão segmentada
Fonte: http://www.fazendovideo.com.br/vtmon3.asp
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Com isso, um canal de TV digital tem a possibilidade de transmitir um ou mais 

programas em alta resolução; a esse recurso chamamos multiprogramação. 

Outras combinações são possíveis nas camadas B e C, como a transmissão full 
seg agrupando as duas camadas B e C, para uma transmissão em full HD, ou 

combinados para transmissão de até quatro canais em definição padrão (SD).

Mas você ainda não poderá aproveitar esse recurso tão esperado que a TV di-

gital nos oferece, pois por enquanto somente as TVs públicas estão autorizadas 

a prestá-lo e a usufruir do benefício da multiprogramação, não por questões 

técnicas, mas por questões de política do Governo para o serviço de TV digital.

A transmissão de multiprogramação na TV digital está prevista nas normas 

da ABNT, mas o Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado pela Lei 

4.117/1962, impede legalmente a utilização dessa modalidade de transmis-

são pelas empresas e entidades privadas que possuem outorga para o servi-

ço de transmissão ou retransmissão de sons e imagens. Porém, tal impedi-

mento não atinge as emissoras ligadas à União, por serem consignatárias 

à execução desses serviços, os quais são consignados somente a órgãos e 

entidades integrantes dos poderes da União.

A Portaria n° 106, de 2 de março de 2012, estabeleceu as normas para utiliza-

ção de multiprogramação e para operação compartilhada com entes públicos 

nos canais consignados aos órgãos dos Poderes da União. Portanto, somente 

os canais federais podem utilizar o recurso da multiprogramação. Destacam-se 

abaixo dois artigos que praticamente definem as regras da multiprogramação:

Art. 1º – Os órgãos dos Poderes da União consignatários de canais digi-

tais de seis megahertz poderão utilizar o recurso de multiprogramação para 

transmitir programações simultâneas em no máximo quatro faixas.

Art. 3º – A consignatária deverá veicular programação própria em pelo me-

nos duas faixas de programação, bem como disponibilizar a transmissão 

para dispositivo móvel.

O artigo 3° foi alterado recentemente, e a obrigatoriedade para transmissão 

em pelo menos duas faixas foi suprimida.

Como exemplo, para um melhor entendimento de sua parte, podemos ci-

tar a TV Senado, como uma TV pública do poder Legislativo Federal, que, 

portanto, se enquadra na Portaria 106 e está utilizando o recurso da multi-

Consignatárias
Órgãos e entidades integrantes 
dos poderes da União.
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programação, na transmissão para o Distrito Federal e Grande Entorno de 

Brasília através do canal virtual 51 (canal real: 50). Veja a Figura 5.13.

Figura 5.13: Multiprogramação
Fonte: TV Senado

A TV Senado sempre foi uma grande produtora de conteúdo em função do 

grande número de atividades que ocorrem durante o ano legislativo. São 

11 Comissões Temáticas permanentes, mais de 30 subcomissões, além das 

sessões que ocorrem no Plenário do Senado e no auditório Petrônio Portella, 

onde são realizadas as sessões deliberativas de terças a quintas-feiras, e as 

não deliberativas, nas segundas e sextas-feiras. Tem-se também reuniões de 

CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) e CPMIs (Comissões Parlamen-

tares Mistas de Inquérito), visitas de chefes de Estados e inúmeras outras 

solenidades. Portanto, é comum a simultaneidade entre diversos eventos. 

No canal 51.1 e no one-seg, é vinculada a programação principal da TV Se-

nado; trata-se da mesma programação que é transmitida no canal analógi-

co. Essa programação também é distribuída através de satélite para as redes 

de TV por assinatura e para as retransmissoras. 

Os demais canais da multiprogramação no Distrito Federal: 51.2, 51.3 e 

51.4, são utilizados para transmissão de eventos ao vivo, como as sessões 

plenárias, as reuniões das Comissões Temáticas, CPIs, etc. Não havendo 

eventos ao vivo, a grade é preenchida, preferencialmente com vinculação de 

reuniões que não puderam ser transmitidas ao vivo. No restante do horário 

a programação é variada.
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O Ministério das Comunicações finalizou em 2013 testes com multipro-

gramação e concluiu que é possível transmitir mais canais que o previsto 

no art. 1º da Portaria n° 106, de 2 de março de 2012. Acesse os links

http://www.mc.gov.br/component/search/?searchword=teste%20
multiprograma%C3%A7%C3%A3o&searchphrase=all&Itemid=180

http://www.mc.gov.br/documentos/imagens/multiprogramacao-
-ebc-28112013.pdf

http://www.mc.gov.br/documentos/imagens/multiprogramacao-
-ebc-28112013.pdf

Baseado em suas observações, usando o conteúdo acessado por esses 

links como referência e seu conhecimento adquirido neste componente 

curricular, poste no Fórum aberto especificamente para essa Situação de 

Ensino Aprendizagem, no AVEA, sua opinião sobre essa possibilidade e 

qual benefício poderia ser obtido.

Mobilidade

Figura 5.14: Mobilidade
Fonte: http://www.shutterstock.com

Mobilidade é a TV em movimento, recurso que permite a você a recepção 

em dispositivos móveis, tanto em celulares como qualquer veículo em movi-

mento, com um diferencial importante: você não paga nada por esse servi-

ço. Observe a Figura 5.14.
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Você pode assistir no seu próprio telefone celular (com o recurso de recep-

ção on-seg) imagens digitais; não é HD, mas com uma excelente qualidade; 

apesar de o sinal ser transmitido em LDTV (baixa resolução digital), você 

consegue levá-lo onde desejar e não tem custo.

Você, como um bom estudante e interessado nas mudanças tecnológi-

cas, assimilou os assuntos tratados neste caderno. Com a finalidade de 

confirmar seus conhecimentos, faça uma postagem no Fórum aberto 

para essa Situação de Ensino-Aprendizagem, no AVEA, emitindo suas 

considerações sobre: Se as imagens recebidas em dispositivos móveis são 

de excelente qualidade, por que dizemos “como se fossem em HD”, já 

que a transmissão é realmente em LDTV?

Essa mobilidade veio como uma das vantagens da TV digital em relação à ana-

lógica: ela é possível graças à modulação BST-OFDM, já conhecida por você.

Alguns equipamentos como TVs de mão, ou de bolso (pockets), GPSs que 

vêm com TV digital acoplada, e os dispositivos pen TV, disponíveis para 1-seg 

e também para full-seg são HD, possibilitando a você instalar em seu note-
book e usufruir dessa comodidade onde estiver.

Atualmente a demanda é crescentes para serviços móveis e portáteis, fazen-

do com que no mercado as mudanças se tornem significativas. A mobilidade 

está presente gerando novos modelos de negócios em todos os serviços 

agregados, emissoras, produtoras, indústrias e, por consequência, no mer-

cado de trabalho.

interatividade
O nosso sistema de TV digital SBTVD, nos seus aspectos técnicos diferen-

ciados e algumas inovações e soluções importantes em relação ao sistema 

original ISDB como referência, apresenta, entre outros fatores importantes, 

o da camada de middleware, que você já conhece e que o diferencia dos 

demais padrões existentes: o uso do Ginga, um software 100% nacional. 

A interatividade pode ser classificada em dois tipos: 

 – Interatividade local;

 – Interatividade com canal de retorno.
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Na interatividade local o processamento é realizado no próprio receptor. Po-

de-se tomar como exemplo as transmissões futebolísticas, em que o usuário 

pode ter acesso às estatísticas do jogo. Neste caso há interação, mas não há 

canal de retorno.

A interatividade com canal de retorno envia dados de volta à emissora para 

que estes sejam processados. Um exemplo deste tipo de interatividade é o 

da votação, por exemplo, para a escolha do melhor cantor em um programa 

de calouros ou de um ganhador de reality show. Veja a Figura 5.15.

Figura 5.15: Interatividade
Fonte: http://www.mc.gov.br/documentos/imagens/noticias/2012/12/TV_Ginga_02.jpg

Como os outros recursos da TV digital, a interatividade traz também mode-

los de novos negócios tanto na área comercial como na área social.

Existem vários programas na área social com aplicações da interatividade, 

por exemplo, o do Ministério das Comunicações, o Programa de Estímulo ao 

Desenvolvimento do Padrão Nacional de Interatividade da Televisão Digital 

Brasileira (Programa Ginga Brasil) foi lançado em dezembro de 2012 como 

uma das ações da Política Nacional para Conteúdos Digitais Criativos. Tendo 

como base a parceria da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), o Ginga 

Brasil prevê ações de capacitação de profissionais, além da criação e difusão 

de aplicativos de interatividade na TV digital (BRASIL, 2014).

Algumas emissoras já estão transmitindo regulamente conteúdos interativos 

DTVi em suas programações. Existem também anunciantes do mercado pu-

blicitário e empresas de software que estão desenvolvendo aplicativos para 

utilizar esse novo recurso junto com as emissoras.
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No geral, os aplicativos DTVis não são pagos e as pessoas vão poder recebê-

los em suas casas de forma aberta e gratuita. Caso exista algum aplicativo em 

que o acesso aos conteúdos interativos seja cobrado, o telespectador deverá 

ser comunicado pelo prestador do serviço sobre a incidência da cobrança.

A interatividade funciona como um complemento da programação que está 

sendo transmitida e o que está sendo utilizado na maior parte dos aplica-

tivos são funcionalidades que fazem o redimensionamento do tamanho da 

tela ou aplicam transparências, de forma a sempre manter o conteúdo da 

programação visível a qualquer momento. O aparecimento do símbolo de 

interatividade ocorrerá sempre que um aplicativo for transmitido por uma 

emissora. A opção de desativar essa mensagem pode estar prevista em al-

guns modelos de receptores.

A comunicação do telespectador para a emissora ocorre pelo canal de retor-

no (ou canal de interatividade), que possibilita enviar ou receber informações 

pela internet (utilizando para isso os serviços de uma empresa de telecomu-

nicações) (DTV, 2014b).

A transmissão de multiprogramação na TV digital está prevista nas normas 

da ABNT, mas o Código Brasileiro de Telecomunicações, aprovado pela Lei 

4.117/1962, impede legalmente a utilização desta modalidade de transmis-

são pelas empresas e entidades privadas que possuem outorga para o servi-

ço de transmissão ou retransmissão de sons e imagens. Porém, tal impedi-

mento não atinge as emissoras ligadas à União por serem consignatárias à 

execução desse serviço.

A Portaria n° 106, de 2 de março de 2012, estabeleceu as normas para utili-

zação de multiprogramação e para operação compartilhada com as emissoras 

públicas nos canais consignados aos órgãos dos Poderes da União. Portanto, 

somente os canais federais podem utilizar o recurso da multiprogramação.

Devido às suas características, estudadas nesta unidade temática, o Sistema 

ISDB-TB, tendo como referência o sistema ISDB japonês, e por ter sido melho-

rado no Brasil, está tendo grande penetração nos países da América Latina.

Para conhecer a Portaria 106 
(2012), acesse o link

http://www.mc.gov.br/
portarias/25688-portaria-n-

106-de-2-de-marco-de
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Veja na Figura 5.16 os países da América Latina que adotaram o padrão 

ISDB-TB.

Figura 5.16: Padrão ISDB-TB na América Latina
Fonte:http://itvbr.com.br/blog/sem-categoria/padrao-de-tv-digital

Síntese da unidade
Nesta unidade temática, você entendeu o Sistema Brasileiro de TV Digital em 

todos seus aspectos. Foram analisados de forma mais detalhadas as cama-

das do modelo adotado, suas vantagens em relação ao padrão de referência 

ISDB, e o nosso Ginga, que é responsável pela interatividade e que passou 

ser referência mundial em middleawre para TV digital. Você conheceu as 

vantagens da transmissão do SBTVD, entre elas, a transmissão por banda 

segmentada, que proporciona a gratuidade para a mobilidade e a multipro-

gramação. Por ser um dos melhores Sistemas de TV digital no mundo atual, 

é adotado pela grande maioria dos países da América do Sul e Central e está 

em grande expansão em nível mundial.

Acesse o link abaixo para 
conhecer a penetração atual do 
ISDB-TB em nível mundial
http://itvbr.com.br/blog/sem-
categoria/padrao-de-tv-digital-
brasileiro-conquista-a-america-
e-parte-para-o-mundo
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Unidade 6

O panorama atual da TV Digital nos leva à conclusão de que o que 

faz e deverá continuar a fazer sucesso é a interatividade, que traz 

conteúdos e aplicativos que podemos usar em nosso lar. As trans-

missões de TV continuam sendo a melhor forma de lazer, capazes 

de reunir nossas famílias e às vezes amigos, como há tempos atrás, 

em torno de temas diversos, por exemplo, acompanhar uma copa 

do mundo, agora com imagens em alta definição, que nos fazem 

lembrar uma emissora de rádio em cujas transmissões dos jogos 

o narrador dizia “ouça a Rádio X e se sinta à beira do gramado. 

É este sentimento que você tem quando acompanha um jogo ou 

outros eventos pela transmissão HD.

Mas a TV digital não é somente lazer; atualmente ela nos traz 

vários benefícios, como inclusão social, melhoras na área da Edu-

cação, oportunidades de trabalho e outros.

A TV digital é uma realidade que continua a evoluir; hoje já existem 

TVs digitais com resolução de 7680 x 4320. Você se lembra da re-

solução da TV analógica?

Existem também problemas a serem resolvidos tanto nas capitais e 

grandes centros urbanos quanto no interior de nosso País.

O futuro da TV digital
De acordo com a evolução da tecnologia atual, percebe-se que a TV caminha 

para fronteiras em que a transmissão tende a tornar a sensação de realidade 

cada vez maior, já sendo comum a expressão “melhor do que o real” refe-

rindo-se a imagens cuja qualidade surpreende pela sensação de presença. 

Este compromisso de levar o real para dentro das casas torna-se um atrativo, 

sobretudo para eventos esportivos em que o usuário poderá sentir-se como 

que participando da ação e repagina, novamente, todo o esquema do mo-

delo de negócios televisivo.

Em termos de qualidade da imagem, depois do full HD, contemplado na atu-

al TV digital, já estão sendo apresentados em feiras e eventos o 4K (UHDTV 

– Ultra HD Television) e o 8K (UHDTV2 – Ultra HD Television2). 

e-Tec Brasil113Unidade 6 - Panorama atual



A Figura 6.1 apresenta a diferença entre as resoluções dessas telas.

Figura 6.1: Tendência de aumento nas resoluções de transmissão
Fonte: http://www.techguru.com.br/4k- globo-ira-testar-tecnologia-8k-uhdtv- carnaval/

Conforme palestra proferida por Kenichi Murayama, durante o encontro da 

Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET) realizado em São Paulo 

no ano de 2012, os testes da NHK japonesa para o 8K implementaram as se-

guintes configurações em comparação com a HDTV, conforme o Quadro 6.1.

Quadro 6.1: Testes comparação 8K e HDTV 
UHDTV2 (8K) HDTV

Número de pixels 4320 x 7680 1080 x 1920

Relação de Aspecto 16:9 16:9

Distância Padrão (visualização) 0,75H 3H

Angulo de visão 100º 30º

Sistema de Som 22.2 ch 5.1 ch

Fonte: Elaborada pelo autor

Você pode observar no Quadro 6.1 o aumento na quantidade de canais de 

áudio e a menor distância da tela para uma visualização adequada. 

Os testes foram realizados mantendo-se o canal de 6 MHz e realizando 

alterações nas técnicas de modulação, como a utilização do OFDM ultra-

multinível (4096 QAM), e multitransmissão com inversão na polarização das 

antenas transmissoras.

Espera-se também que a compressão possa ser melhorada utilizando-se re-

cursos como os novos padrões de compressão HEVC (H.265) e MPEG-H, os 

quais permitem um ganho de compressão na ordem de 50% em relação ao 

H.264/AVC do ISDB-TB.

Veja mais sobre o SET acesse o 
link http://www.set.org.br/
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A NHK realizou, como teste, a captação e transmissão dos Jogos Olímpicos 

de Londres, que ocorreram em 2012. A exibição para os usuários finais foi 

realizada em salas especialmente montadas para acolher esse tipo de sinal, 

com receptores 8K, em diversas partes do Japão, EUA e Inglaterra Os resul-

tados demonstraram a capacidade de imersão oferecida por esse sistema.

No Brasil, a Rede Globo de Televisão realizou os primeiros testes de transmis-

são em 4K, com o apoio da NHK, no Carnaval de 2013.

Além do aumento na resolução da tela, alterações em outras características 

tendem a fazer parte de um possível novo sistema de transmissão. A eleva-

ção na quantidade de quadros por segundo, denominada HFR (High Frame 
Rate), que deve permitir taxas de 120 ou 240 imagens por segundo, deve 

ser realizada na captação também, sendo um dos recursos que tendem a ser 

implementados em um futuro próximo.

Outra inovação já existente e que depende de normatização para utilização fu-

tura é a transmissão de imagens estereoscópicas (3D). Este recurso está dispo-

nível em alguns modelos de televisores e pode ser utilizado com Blu-rays espe-

cíficos para o 3D e através de algumas experiências de transmissão televisiva.

Em 2011 foi realizado na China o Primeiro Encontro do FOBT (Future of Bro-
adcast Television), que é uma iniciativa envolvendo emissoras de TV, institutos 

de pesquisa, universidades, organizações de padronização e fabricantes de 

equipamentos, para discutir sobre o futuro das transmissões de TV terrestre. 

As premissas do FOBTV são:

1. definir requisitos dos futuros sistemas de televisão terrestre;

2. lançar mão de padrões unificados, eficientes e convergentes entre bro-

adcast e broadband;

3. promover compartilhamento global de tecnologias. 

O grupo estuda a possibilidade de que os sistemas televisivos sejam univer-

sais, de acordo com as camadas ilustradas na Figura 6.2.

Você pode saber um pouco mais 
sobre os testes de produção 
ao vivo em 4k feitos durante 
a transmissões da Copa das 
Confederações 2013 , acessando 
o link http://www.set.org.br/
artigos/ed134/ed134_pag54.asp     
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Camadas comuns para todos os sistemas de TV Digital

Aplicações & Apresentação

Transporte & Gerenciamento

Camada Física

Interface

Interface

Broadcast Broadband

IP

Modulações de alto nível,
MIMO, Correção de erro

MPEG, HEVC
JavaScript, HTML5

Figura 6.2: Camadas comuns FOBTV
Fonte: FOBTV – Palestra SET – 2012

A principal proposta dentro desse estudo é de que é necessário conciliar as 

perspectivas de transição da indústria televisiva relativamente às resoluções, 

seja de 4K ou 8K, e também com relação à convergência entre a recepção 

móvel e a conexão broadband, através da rede internet. O grupo estuda, 

ainda, as formas da divisão do espectro existentes dentro dos interesses es-

pecíficos das plataformas de exibição.

Essa proposta viabilizaria a unificação das soluções de transmissão broadcast 
ao redor do mundo, evitaria a fragmentação do próximo padrão de TV ente 

os continentes e permitiria que as plataformas de exibição, sobretudo os 

dispositivos móveis e portáteis, estivessem com disponibilidade de serviço 

em qualquer lugar do globo.

desligamento da TV analógica “switch off”
Quando da fixação do calendário para o switch off da TV Analógica para 

2016, o governo tinha convicção de que o prazo não poderia ser atendido 

igualmente em todo o país.

Broadband
Serviço de televisão digital 

disponibilizado na linha 
telefónica.
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Porém, a fixação de uma data era importante para que o radiodifusor pudes-

se se planejar, já que o custo de implantação é alto e as despesas de custeio, 

como energia elétrica e manutenção, aumentam consideravelmente e a re-

ceita permanece a mesma. Com o prazo para o desligamento se exaurindo, o 

governo deu sinais claros de que o calendário deve ser alterado e escalonado.

Atualmente existe a possibilidade de antecipar o desligamento em centros 

mais adiantados, como as capitais de São Paulo e Brasília, e postergar o desli-

gamento em cidades do interior e estados do Norte e Nordeste. A antecipação 

em algumas capitais se torna necessária em função da necessidade de se “lim-

par” a faixa de 700 MHz, importante para implantação do 4G, visando os dois 

grandes eventos que se aproximam, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpía-

das em 2016. Mesmos nos locais escolhidos para esta antecipação, ela só será 

possível com a distribuição de set top box para a população de baixa renda.

Síntese da unidade
Caro estudante, nesta unidade tratamos do panorama atual da TV digital, 

incluindo as perspectivas de futuro para essa TV. Vimos, também, como será 

o desligamento da TV analógica “switch off”. 

Entre outros aspectos, foi abordada a multiprogramação, a qual, devido à 

legislação atual, somente está sendo aplicada às TVs públicas. Foi possível 

concluir que o governo brasileiro deverá manter o sinal analógico, pelo me-

nos em boa parte do país, para além de 2016. Foi apresentado um resumo 

sobre o futuro da TV digital e observou-se que existem iniciativas para se 

unificar as várias tendências mundiais nesse campo. Sobretudo definições 

de como será o padrão de transmissão para contemplar iniciativas como o 

aumento da resolução da tela (4K ou 8K).

No geral, este caderno demonstrou como foi a implantação da TV digital e 

o processo atual de implementação no Brasil. O objetivo foi atendido, você 

constatou que a adoção do Sistema ISDB-TB foi tecnicamente acertada e 

Set top box
É um equipamento que se 
conecta a um televisor, analógico 
ou digital, e a uma fonte externa 
de sinal e transforma esse sinal 
em conteúdo no formato que 
possa ser apresentado na tela 
desse televisor Um set top box 
digital se faz necessário para a 
recepção de transmissões de TV 
Digital uma vez que a maioria do 
televisores atuais não possuem 
ainda um sintonizador
específico para esta recepção.

Veja o cronograma de 
implantação do 4G pela Anatel, 
acessando o link
http://www.tecmundo.com.br/
anatel/44620-anatel-atualiza-
cronograma-para-implantacao-
da-internet-4g-no-brasil.htm
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alterou o cenário do mercado televisivo brasileiro. Os desafios encontrados 

durante a implantação do sistema foram variados, incluindo aqui a solução 

de SFN e gap filler.

Vários links foram disponibilizados no decorrer das unidades temáticas, os 

quais compõem um dos caminhos para você aprimorar seus conhecimentos. 

Os problemas encontrados dede a implantação da plataforma digital em 

2007 foram e estão sendo enormes, inclusive passando pela falta de profis-

sionais qualificados e, com certeza, essa falta irá diminuir com a sua entrada 

no mercado de trabalho ao término do nosso Curso Técnico de Telecomuni-

cações, que para você está próximo. 

Como ocorre com a televisão, está sendo aberta para você uma janela para o 

mundo com muitas oportunidades, e vai depender de você saber aproveitá-las. 

Citando Gabriel Garcia Marques, “a vida é uma sucessão contínua de opor-

tunidades”. Então... Parabéns e boa sorte a você!
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