CAPÍTULO 2 - UMA PERSPETIVA TÉCNICA DAS TRANSMISSÕES
TELEVISIVAS DIGITAIS40
Por ser este um estudo transversal, que avalia as implicações sociais,
económicas e políticas relacionadas à implementação de um complexo sistema
tecnológico, faz-se necessária uma explanação técnica que explique a engenharia de
funcionamento das transmissões televisivas. A visão tecnicista, neste caso, servirá para
observarmos os limites e também as possibilidades da tecnologia diante da qual se
configuram os modelos da televisão digital terrestre. Neste capítulo, demonstraremos os
procedimentos que permitem que os sinais sejam digitalizados, as questões de gestão de
frequências, multiplexagem, interatividade, entre outros temas que possibilitarão um
melhor entendimento dos assuntos abordados no decorrer do estudo.

2.1 - O surgimento da televisão
A conversão dos sinais televisivos analógicos para o digital é parte de um
processo que se confunde com a história da própria humanidade. Desde que o ser
humano passou a viver em sociedade, a comunicação tornou-se imperativa, e o nível do
progresso nas sociedades deve-se, em grande parte, à capacidade das pessoas se
comunicarem (Penteado, 1991).
Portanto, assim como a espécie humana, a comunicação está em constante
evolução e, atualmente, o ponto alto deste processo é a digitalização. Houve outros
momentos em que a evolução tecnológica teve como ápice conquistas que hoje parecem
secundárias, mas que permitiram, em seu conjunto, chegarmos à televisão e aos seus
desenvolvimentos.
Em termos cronológicos, podemos demonstrar algumas das principais
evoluções que resultaram, entre outras coisas, no surgimento da televisão digital. As
tecnologias específicas que levaram à importante invenção desenvolveram-se
principalmente a partir do século XVIII, como demonstra a tabela a seguir.

40

Este capítulo tem como base o livro TV Digital: Sistema, Conceitos e Tecnologias (Denicoli, 2011),
que foi escrito no âmbito do programa doutoral que resultou na elaboração deste estudo.
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Tabela 7: Descobertas e evolução dos sistemas de comunicação radielétricos.

DATA

INOVAÇÃO

1752

Benjamin Franklin consegue provar que a os raios eram fenómenos
elétricos.

1817

Jakob Berzelius descobre o Selénio, um elemento químico com
capacidades fotelétricas, que seria a base das transmissões televisivas.

1840

George Boole cria um sistema de álgebra em linguagem binária, depois
conhecido como ‘álgebra Booleana’, que viria a ser a base matemática
de funcionamento dos computadores e dos dados digitais.

1844

Samuel Morse realiza a primeira transmissão por meio de uma linha
telegráfica.

1876

Alexander Grahan Bell patenteia o telefone.

1888

Heinrich Hertz comprova a existência das ondas eletromagnéticas.

1900

Guglielmo Marconi transmite o primeiro sinal transatlântico sem fios.

1926

C. F. Jenkins, nos Estados Unidos, e J. L. Baird, no Reino Unido,
demonstram a televisão.

1946

Surge a TV por cabo, nos Estados Unidos.

1928

Philo T. Farnsworth demonstra o primeiro sistema de televisão
totalmente eletrónico.

1954

A rede de TV norte-americana ABC faz a primeira transmissão a cores.

1957

A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas lança no espaço o
primeiro satélite terrestre, o Sputinik I.

1970

Década em que o Japão começa a desenvolver a televisão em alta
definição.

1976

São criados os computadores pessoais.

1980

Década em que são realizadas as primeiras transmissões televisivas
digitais.

1980

É desenvolvido um sistema de comunicação por fibra ótica.

1984

O Japão lança o primeiro standard para transmissões de TV em alta
definição.

1993

Nasce o sistema europeu de TV digital, o Digital Video Broadcasting
(DVB).
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1996

O ATSC, do Advanced Television Systems Committee, é oficialmente
reconhecido como o padrão norte-americano de TV digital.

2003

Início das emissões oficiais do padrão japonês de TV digital, o
Integrated Services Digital Broadcasting Terrestrial (ISDB).

2006

Nasce o sistema de TV digital chinês, o quarto existente no mundo,
chamado Digital Media Broadcasting (DMB).

Como podemos constatar na tabela 7, a televisão tornou-se possível a partir de
descobertas científicas sobre a eletricidade e o eletromagnetismo, e, sobretudo, devido
aos estudos referentes às características do Selénio, um elemento químico que ao ser
exposto à luz emite eletrões, convertendo-se em algo passível de ser modulado e
transmitido.
Quanto ao inventor da televisão, não é possível indicar apenas um nome, pois,
a partir da descoberta do Selénio, muitos estudiosos41, em diversos países, passaram a
fazer experiências com o elemento. Alguns voltaram-se para a tentativa de transmitir
uma imagem, por meio das capacidades fotelétricas do Selénio. O êxito foi alcançando
na segunda metade do século XIX, mas nas primeiras transmissões as imagens não eram
bem definidas.
A definição das imagens foi conseguida a partir da invenção e do
aperfeiçoamento do tubo de raios catódicos, também chamado de cinescópio, que é
composto por um ecrã numa ponta e um canhão que lança eletrões noutra. O ecrã
contém uma película de fósforo. Quando um eletrão atinge um dos pontos deste ecrã,
emite luz e projeta a figura. A imagem passou a ter uma boa definição quando a emissão
dos eletrões no ecrã começou a ser feita de forma ordenada, em linhas. Quanto mais
linhas uma imagem tiver, melhor será a sua definição.
Na década de 1930, a TV começou a ser difundida em todo o mundo,
inicialmente nos Estados Unidos, passando para Alemanha, França, Reino Unido e
Rússia. Mas a Segunda Guerra Mundial acabou por prejudicar o desenvolvimento
técnico da televisão. Foi apenas a partir de 1945, após o conflito, que os avanços foram
retomados e os televisores passaram a ser produzidos em grande escala.

41

Entre os quais o inglês Willoughby Smith, o irlandês Joseph May, os norte-americanos George Carey e
Phylo Taylor Farnsworth, o francês Maurice Le Blanc, os alemães Paul Gottlieb Nipkow e Karl
Ferdinand Braun, o russo Vladymir Kosma Zworykin e o escocês John Logie Baird.
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Na década de 1950 já era possível assistir à TV a cores, cujas primeiras
emissões ocorreram nos Estados Unidos. O sistema que permite que vejamos as
imagens coloridas mistura três cores básicas – o azul, o verde e o vermelho, que formam
as demais tonalidades. O preto é a ausência de cor e o branco a soma das três cores.
Com o desenvolvimento do mercado televisivo, foram criados standards para
padronizar as transmissões analógicas. Foram adotados três sistemas no mundo:
 PAL (Phase Alternative Line), inventado na Alemanha.
 NTSC (National Television Standards Committee), inventado nos
Estados Unidos.
 SECAM (Sequencial Couleur à Mémoire), desenvolvido na França.
Os três sistemas, por precisarem ser compatíveis com a tensão da rede elétrica de
cada região, acabaram por ter diversas variações.
Com a tecnologia digital, novos standards de transmissão tiveram que ser
criados. Hoje, existem quatro sistemas de TV digital: o europeu, o norte-americano, o
japonês (com uma variação nipo-brasileira, com grande penetração na América do Sul)
e o chinês. No capítulo 3, vamos explicar o funcionamento de cada um dos sistemas e
suas principais características.

2.2 - Como são feitas as transmissões televisivas
A televisão pode ser descrita como um sistema de comunicação cujas
informações são transmitidas de um emissor para vários recetores. No entanto, para que
este sistema possa funcionar, é preciso codificar a informação que se quer transmitir seja ela sons, imagens, textos, etc - e enviá-la, por meio de um canal de transmissão, aos
aparelhos recetores. Estes, por sua vez, irão descodificar o que receberem e fazer com
que possamos assistir na TV o que nos foi enviado.
Identificamos três partes essenciais num sistema de transmissão televisiva: o
transmissor, o canal de transmissão e o recetor. O transmissor é o que vai converter a
mensagem em algo passível de ser transmitido, ou seja, vai transformar a informação
em sinais físicos (elétricos ou óticos) que poderão, desta forma, ser enviados por um
canal de transmissão à distância. Isso é feito por meio da codificação e da modulação da
mensagem. A transmissão pode ser analógica ou digital.
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2.2.1 - Transmissão analógica
A mensagem analógica é um sinal contínuo. Quando falamos, por exemplo, o
som que produzimos nada mais é do que uma onda contínua numa determinada
frequência, que se propaga num período de tempo. No caso dos pontos de imagem da
nossa televisão, a frequência é determinada pela intensidade da luz. O transmissor
analógico simplesmente reproduz as frequências de forma elétrica. Ou seja, transformaas em ondas elétricas análogas à mensagem original.

Ilustração I: Exemplo de uma onda analógica.

2.2.2 - A transmissão digital

Ao contrário da mensagem analógica, a mensagem digital não é um sinal
contínuo no tempo. É formada por símbolos, dispostos de forma sequencial. Podemos
comparar o sistema digital ao sistema alfabético. O alfabeto pode ser definido como um
conjunto de símbolos gráficos (letras) que, agrupados, permite-nos formar palavras.
Estas, por sua vez, também podem ser agrupadas e, assim, dão origem a infinitos textos.
No caso da linguagem digital, o “alfabeto” é composto por apenas dois
símbolos: os números 0 e 1, que formam o sistema binário. É o agrupamento destes dois
números em sequências que nos permite formar infinitas mensagens codificadas. Cada
dígito binário (0 ou 1) é chamado bit. Para fazer as transmissões digitais, o transmissor
converte as ondas analógicas que reproduzem o som, a imagem e demais dados, em
sequências de bits. O processo é simples. Como um sinal elétrico é uma tensão elétrica
que varia no tempo, a digitalização é feita medindo-se essa tensão em determinados
intervalos e traduzindo-as para uma escala binária. A taxa de amostragem é medida em
‘bits por segundo’.
Os intervalos escolhidos têm a ver com o espaço de tempo que o ser humano
não consegue distinguir que o sinal foi interrompido, dando a impressão que a emissão é
contínua.
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Ilustração II: Onda analógica.

Ilustração III: Conversão da onda analógica para digital, de acordo com intervalos de tempo.

Ilustração IV: Onda digitalizada.

O canal de transmissão é o que liga o transmissor ao recetor, cobrindo a
distância entre os dois. Pode ser fios, cabos coaxiais, ondas de rádio, fibras óticas, etc.
O recetor é o que vai extrair o sinal do canal de transmissão e descodificá-lo,
de forma que se transforme na mensagem original, que havia sido modulada e
codificada pelo transmissor.

Ilustração V: Elementos de um sistema de transmissão televisiva.
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Para que sejam transmitidas mensagens de forma adequada, com qualidade, é
preciso que não haja graves interferências ou falhas ao longo do canal de transmissão.
Há duas grandes vantagens na codificação digital, em relação à analógica: é menos
suscetível às falhas e pode ser compactada, ocupando, assim, menos espaço no canal de
transmissão.
Como nas transmissões analógicas o sinal elétrico é difundido de forma
contínua, em tempo real, basta um simples obstáculo entre o emissor e o recetor para
que a qualidade do que vamos assistir fique afetada. Um prédio ou uma montanha
podem refletir o sinal e gerar os “fantasmas” na imagem. Máquinas ligadas perto do
recetor podem prejudicar a onda, etc.
Nas transmissões dos sinais digitais, os erros têm menos impacto visível,
porque o envio é feito de forma descontinuada, em pacotes de bits. Se um deles
apresenta falhas, o recetor rejeita aquele pacote de informações e segue recebendo os
que vêm na sequência. Portanto, a imagem não falha, mas desaparece completamente
por frações de segundo.
A codificação em bits permite também que a TV digital tenha muitas
funcionalidades que a TV analógica não tem. Uma delas é a possibilidade dos pacotes
recebidos serem armazenados num disco rígido, que pode estar no descodificador ou na
própria TV, o que possibilita ao telespectador pausar, gravar ou voltar a programação.
Em relação à vantagem de ocupar menos espaço no canal de transmissão, ela é
alcançada com a compressão dos dados antes de serem enviados. Isso ocorre com a
eliminação de informações repetidas e dispensáveis. Como uma imagem é formada por
vários quadros consecutivos (frames), eles possuem muitas informações iguais e o
sistema digital extrai apenas o que muda em cada quadro para realizar a transmissão.
Por isso um programa gravado em estúdio, com cenário fixo, requer muito menos bits
para ser transmitido do que um programa gravado fora do estúdio, com muito
movimento e imagens de fundo que mudam com mais frequência. No caso do áudio,
exclui-se também elementos que são inaudíveis ao ouvido humano (Lundströn, 2006).
Para eliminar as informações repetidas nos dados transmitidos, o sistema
digital utiliza tecnologias criadas por dois grupos, cujas siglas acabaram por virar
sinónimos do tipo de compressão que fazem. São eles:
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O JPEG – Joint Photographic Experts Group, que envolve universidades e
empresas de várias partes do mundo e desenvolve standards para a
compressão de fotos.



O MPEG – Moving Pictures Experts Group, criado pela ISO - International
Organization for Standardization, para desenvolver standards para a
compressão multimédia.
Para reduzir o tamanho da imagem, usa-se o JPEG para comprimir e codificar

o primeiro frame e o que varia nos quadros seguintes é transmitido em MPEG.

Tabela 8: Tipos de MPEG.

TIPOS DE MPEG PARA CONVERSÃO MULTIMÉDIA
(ÁUDIO, VÍDEO, ETC):
MPEG1: Primeiro formato MPEG que surgiu. Foi lançado em
1991 para uso em CD-ROM.
MPEG2: Criado em 1995, voltado para a transmissão
televisiva (na época, apenas nas plataformas cabo e satélite),
com o intuito de converter os sistemas então analógicos em
sistemas digitais.
MPEG4: Surgiu em 1999, inicialmente para a transmissão de
vídeo na Internet. Este standard mostrou-se muito mais
eficiente em sua capacidade de compressão de dados do que o
MPEG2. É melhor porque consegue trabalhar diversas
aplicações multimédia. Foi a opção de compressão escolhida
para a TV digital portuguesa.

Não devemos confundir os standards MPEG para compressão multimédia com
os standards voltados exclusivamente para a compressão de áudio, como o popular
MP3 (MPEG audio layer 3), muito difundido por ser o mais apropriado para a
compressão e transmissão de música digital (Harte, 2006).

64

2.2.3 - A multiplexagem
Muitas vezes um meio de transmissão tem uma capacidade que lhe permite
transportar sinais de mais de uma fonte. Quando ocorre a partilha de um canal, significa
que ele está a ser multiplexado. Por exemplo, um cabo coaxial pode transportar um
número elevado de sinais televisivos que não interferem uns com os outros. Estes sinais
tanto podem ser analógicos como digitais.
No caso dos sinais analógicos, a multiplexagem é feita simplesmente por
divisão de frequências. Isso significa que o meio de transmissão transporta sinais de
várias fontes em simultâneo, cada um numa frequência diferente (canal). Tecnicamente
o processo é chamado FDM – Frequency Division Multiplexing. Quando acionamos o
comando à distância, estamos simplesmente a indicar ao aparelho recetor a frequência
na qual está a informação do canal que queremos ver.
No caso dos sinais digitais, também pode existir FDM. No entanto, ao
contrário dos sinais analógicos em que em cada frequência (canal) é transportado apenas
um sinal televisivo, no caso digital o que é transportado é um multiplex (ou MUX),
resultado de uma outra combinação de vários sinais televisivos. O multiplexer, ou
multiplexador, é então o equipamento que combina esses sinais, dividindo-os em
pacotes para serem transmitidos (Transport Stream Packets). Em seguida, transforma-os
num único sinal de saída que irá ser transportado no meio de transmissão, ocupando um
canal, tal como os sinais analógicos.
A compressão dos dados digitais aumenta a capacidade dos multiplexes. Isso
gera a otimização do canal e a possibilidade de termos mais informações enviadas. Um
multiplex deve misturar canais com movimentos, como de desporto e música, com
outros menos movimentados, de estúdio, para aproveitar melhor a sua capacidade.
Entre os serviços que podem ser inseridos num MUX estão:


Vídeo, áudio e dados.



Sinopses dos programas.



Legendas.



Caracterização de género e classificação indicativa.



Nome da emissora e da rede à qual ela pertence.



Data e horário.



Guia eletrónico de programação.



Serviços interativos.
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2.3 - Tipos de transmissão digital televisiva
O sinal da TV digital pode chegar até nós por meio de transmissões via satélite,
cabos coaxiais, fibra ótica, pela Web ou por ondas que se propagam pelo espaço, que é a
chamada TV digital terrestre.

2.3.1 - A TV digital terrestre (TDT)

A fonte de qualquer radiação é o átomo. Sempre que um eletrão executa um
movimento vibratório ele cria ondas eletromagnéticas que se propagam no espaço. A
propagação pelo espaço é o que caracteriza a chamada comunicação terrestre. Ela
tornou-se possível a partir do final do século XIX, quando Heinrich Hertz conseguiu
demonstrar como produzir e propagar ondas eletromagnéticas.
As ondas que são a base do sistema de telecomunicações terrestres são
chamadas ondas Hertzianas. São geradas por meio de circuitos transmissores e uma
antena. A antena é um condutor de corrente elétrica, cujos eletrões vibram com uma
determinada frequência, criando ondas que são difundidas em todas as direções.
No vácuo, as ondas eletromagnéticas propagam-se à velocidade da luz. Essas
ondas oscilam formando ciclos que se repetem. A variação desse ciclo é o comprimento
de onda, que é calculado em metros. A frequência é calculada em Hertz e diz respeito às
vibrações do sinal por segundo. São valores inversamente proporcionais. Portanto,
quanto maior a frequência, menor o comprimento da onda, e vice-versa.

Ilustração VI: Comprimento de onda eletromagnética.
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Ilustração VII: Representação de quatro ondas hertzianas. A última, em azul, é a de maior
frequência, logo é a de menor comprimento.

O espaço que abarca comprimentos de onda infinitamente longos até
comprimentos de onda infinitamente curtos é chamado espectro radielétrico. Vejamos
exemplo de alguns serviços que são possíveis graças à organização do espectro
radielétrico:


Televisão terrestre



Radiodifusão sonora (AM e FM)



Internet sem fios



Telemóveis



GPS



Radiocomunicação



Aplicações médicas sem fios



Serviços de meteorologia



Serviços de astronomia



Telecomandos



Alarmes



Identificação de animais



Sensores de proximidade



Portagens automáticas



Sistema de comunicação marítima



Sistema de comunicação aeronáutica



Serviços de comunicações por satélite
As ondas hertzianas são classificadas de acordo com o seu comprimento ou

frequência. É a organização das frequências no espectro que permite a utilização das
ondas eletromagnéticas para os mais diversos fins, sem que interfiram entre si. Cada
tipo de serviço utiliza uma faixa específica de frequências no espectro, que é dividido
como se pode ver na tabela 9:
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Tabela 9: Espectro das radiofrequências.

ESPECTRO DAS RADIOFREQUÊNCIAS
Faixa

Abreviatura

Frequência

Comprimentos

Frequência muito baixa (Very low

VLF

3 a 30 KHz

30.000 a 10.000 m

frequency)
Frequência baixa (Low frequency) LF

30 a 300 KHz 10.000 a 1.000 m

Frequência média (Medium

300 a 3.000

MF

frequency)

1.000 a 100 m

KHz

Frequência alta (Hight frequency)

HF

3 a 30 MHz

100 a 10 m

Frequência muito alta (Very high

VHF

30 a 300

10 a 1 m

frequency)
Frequência ultra alta (Ultra high

MHz
UHF

frequency)
Frequência super alta (Super high

100 a 10 m

MHz
SHF

frequency)
Frequência extremamente alta

300 a 3.000

3.000 a

10 a 1 m

30.000 MHz
EHF

(Extremely high frequencies)

30.000 a

1 a 0,1 cm

300.000 MHz

A gestão do espectro é feita em conformidade com os seguintes critérios:


Disponibilidade do espectro radielétrico.



Garantia de condições de concorrência nos mercados relevantes.



Utilização efetiva e eficiente das frequências.
Um canal de televisão possui uma largura de banda entre 7 e 8 MHz, o que, na

TV analógica, é o espaço necessário para a transmissão de um canal de TV. Largura de
banda refere-se ao tamanho do canal de comunicação. Quando maior for o canal, mais
informações poderão ser transmitidas através dele.
A televisão digital terrestre, por caracterizar-se pela emissão dos sinais em
escala binária, permite que esses sinais sejam comprimidos. A largura entre 7 e 8 MHz
na TV digital europeia corresponde a um multiplex e permite o transporte de dados
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digitais, por exemplo, a 22 megabits42 por segundo (é variável segundo os parâmetros
técnicos escolhidos).
Um canal de TV digital é transmitido, tipicamente, com dois megabits por
segundo no formato standard ou com seis megabits por segundo em alta definição. Isso
significa que no espaço onde na TV analógica tínhamos apenas um canal, na TV digital
terrestre podemos ter até 10 com qualidade standard ou três em alta definição 43 ,
conforme mostra a tabela a seguir:

Tabela 10: Transmissão dos canais televisivos.
TV analógica
7 a 8 MHz

TV digital

=

1 canal standard

7 a 8 MHz
10 canais standards

TV digital

=

7 a 8 MHz
3 canais em alta
definição (HD)

A televisão digital terrestre é, portanto, uma nova tecnologia de teledifusão
terrestre, feita por meio de antenas, que permite um melhor aproveitamento do espectro
radielétrico.

2.3.2 - A TV digital por satélite

Um satélite de comunicação funciona como uma estação retransmissora
colocada no espaço por um veículo espacial. Os que são utilizados para transmissões
televisivas são geoestacionários, ou seja, ficam sempre no mesmo ponto em relação à
superfície da terra. Sendo assim, seu sinal é facilmente captado por antenas que estejam
alinhadas com ele.

42

Um megabit corresponde a 1.048.576 bits. (Pizzotti, 2003).
Para chegar a estes números, os engenheiros de telecomunicações utilizam o Teorema de Shannon,
desenvolvido pelo matemático Claude Shannon que, em 1948, conseguiu comprovar a capacidade
limitada de transmissão de um canal de comunicação e mostrar que quanto maior a largura de banda do
canal, maior o número de dados que podem ser transportados através dele.
43
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O satélite geoestacionário nasceu nos esboços do escritor e cientista britânico
Arthur C. Clarke 44 , que expôs a sua ideia num artigo intitulado "Extra-Terrestrial
Relays: Can Rocket Stations Give Worldwide Radio Coverage?", publicado na revista
Wireless World, em Outubro de 1945. Clarke propunha a colocação de satélites na
órbita da Terra, a 36 mil quilómetros da superfície do planeta, sobre a linha do Equador.
No ponto descrito pelo escritor, o satélite atinge a velocidade necessária para dar uma
volta em torno do planeta em 24 horas. A região do espaço onde estão os satélites
geoestacionários é hoje chamada Cinturão de Clarke.
O primeiro satélite artificial foi construído pelos Russos e lançado ao espaço
em 1957. Chamava-se Sputnik. Transmitia sinais de rádio. A sua bateria durou apenas
23 dias. Os Estados Unidos conseguiram lançar um satélite para o espaço um ano após
os soviéticos. O primeiro satélite norte-americano foi batizado de Score e continha,
entre outras informações, uma mensagem do Presidente Dwight David Eisenhower45.
Tanto o Sputnik quanto o Score operavam apenas num sentido, do espaço para
a Terra. A tecnologia que permitiu que um sinal terrestre fosse enviado para o espaço e
retransmitido por um satélite só surgiu em 1960, com o Courier 1.B, dos Estados
Unidos, que teve 19 dias de vida, mas conseguiu fazer uma comunicação entre Nova
Jersey e Porto Rico.
Em 1962, a companhia norte-americana AT&T colocou no ar o que é
considerado o primeiro satélite comercial: o Telstar I, que pesava 75 quilos e possuía
um sistema de micro-ondas capaz de repetir de forma instantânea as mensagens
enviadas para ele. A sua capacidade era para 600 canais de rádio ou um de televisão. No
ano seguinte os norte-americanos lançaram o Telstar II.
Até então os satélites não eram geoestacionários e, como não estavam fixos em
relação a um ponto na Terra, tinham que ser procurados pelas estações terrestres. Por
essa razão, o sinal o sinal desaparecia por longos períodos. Foi somente em 1963 que
surgiu o satélite geossíncrono, o Syncon, lançado pela NASA - National Aeronautics
and Space Administration, a agência espacial norte-americana. Em 1964 o Syncon já
conseguia fazer transmissões televisivas de um continente a outro e levou até à
Califórnia imagens das Olimpíadas de Tóquio. Mas, apesar de ter sido bem-sucedido,
era economicamente inviável.
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Arthur C. Clarke foi o autor do conto The Sentinel, publicado em 1951, que foi a inspiração para o
famoso filme “2001: Odisseia no Espaço”.
45
Dwight David Eisenhower foi Presidente dos Estados Unidos entre 1953 e 1961.
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O primeiro satélite estacionário viável para efeitos comerciais foi o Intelsat I,
ou Early Bird, também dos Estados Unidos, que podia receber e transmitir sinais numa
área que cobria 40% do globo terrestre. A partir daí, foi formado um consórcio
internacional de satélites, que também foi chamado de Intelsat. Envolvia 11 países e era
composto por sistemas de satélites interligados e colocados de forma estratégica em
vários pontos da órbita terrestre. Depois foram criados outros sistemas, nos mesmos
moldes (Hoineff, 1991).
Os satélites geossíncronos em geral duram entre 12 e 15 anos. A breve vida útil
dos satélites não ocorre apenas devido à sua manutenção, mas principalmente devido à
reserva de combustível, que é utilizada para eventuais ajustes necessários para manter o
satélite em órbita. Hoje a comunicação via satélite é abrangente a todo o globo,
inclusive na plataforma digital. A grande vantagem do satélite é a sua possibilidade de
cobertura. Quando ele está em órbita geoestacionária, por estar muito distante da Terra,
tem uma linha livre e direta de comunicação com 40% da superfície terrestre. Bastam
mais dois satélites, com interlinks entre eles, para cobrirem quase todo o planeta, com
exceção de pequenas áreas nos polos46.
A ligação direta do satélite com as bases terrestres de emissão e receção
permite o uso de micro-ondas, que são frequências muito altas, acima de 1 GHz, cujas
ondas têm um cumprimento que varia de 1 milímetro a 30 centímetros. Se as microondas fossem utilizadas para as transmissões terrestres, sofreriam muitas interferências,
pois estando o emissor e o recetor na superfície da Terra, a linha de transmissão não
poderia ser tão bem direcionada. Por outro lado, frequências mais baixas também não
poderiam ser usadas, pois não conseguiriam atingir a órbita terrestre, porque antes
seriam refletidas pela atmosfera.
Há duas principais bandas de frequência – Banda L e Banda Ku - utilizadas
pelo sistema de satélites para o transporte de sinais televisivos digitais.

Tabela 11: Frequências utilizadas pelos satélites

Banda L

Entre 0,5 GHz e 2 Ghz

Usada no transporte dos sinais captados pela
antena parabólica residencial até o televisor.

Banda Ku

Entre 10 GHz e 18 GHz

Usada para envio do sinal da estação na
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Essa estrutura não é utilizada pelas transmissões televisivas, porque não é necessária, no entanto ela
pode ter grande importância para outras necessidades, como as militares, por exemplo.
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Terra

para

o

satélite

(uplink)

e

na

retransmissão do satélite para a estação na
Terra (downlink).

Utilizada nos serviços de TV por subscrição
direct-to-Home (DHT)47.

Um sistema de comunicações televisivas por satélite é composto da seguinte
forma:


O posto terrestre de emissão: São as empresas televisivas. Fazem a
programação e elaboram os sinais de informação que serão transmitidos.
Estes sinais são enviados por ondas hertzianas, cabo coaxial ou fibra ótica a
uma estação que, por sua vez, os enviará para o satélite.



Ligação ascendente: Consiste na modulação e, em seguida, na difusão do
sinal por uma antena terrestre até à antena recetora do satélite. A modulação,
neste caso, transforma o sinal numa frequência de micro-ondas, que é a
utilizada para as transmissões via satélite.



A receção e retransmissão dos sinais pelo satélite: O satélite capta os sinais
e retransmite-os em direção à Terra, abrangendo uma grande área. Cada onda
respetiva a um canal é retransmitida por um instrumento chamado repetidor,
caracterizado pelas frequências e largura de banda. Cada satélite tem um
número determinado de repetidores.



O posto terrestre de receção: É composto por uma antena parabólica, que
recebe os sinais de micro-ondas provenientes do satélite, amplifica-os e
desmodula-os para extrair as informações ali contidas. A principal vantagem
na digitalização dos sinais televisivos transmitidos por satélite é, como ocorre
nas transmissões digitais terrestres, a otimização do canal de transmissão,
possibilitando o envio de mais informações e, portanto, melhorando o
aproveitamento do satélite. Como a capacidade de um satélite é sobretudo
caracterizada pelo número de repetidores e pela potência do downlink, ou
seja, da possibilidade que ele tem de retransmitir informações para a Terra, a
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A transmissão dos sinais na TV por subscrição é codificada, necessitando o telespectador de obter uma
chave que descodifique o sinal, para que possa assistir aos canais.
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sua utilização requer uma modulação mais resistente e que seja bastante
imune aos ruídos (Remoissenet, 1990).

2.3.3 - A TV digital por cabo (coaxial e fibra ótica)

A TV por cabo, também chamada de Community Antenna Television (CATV) é
um sistema cujo canal principal de transmissão é um cabo coaxial ou um cabo de fibra
ótica. O cabo coaxial caracteriza-se por ser um conjunto de condutores elétricos,
geralmente feitos de cobre e cobertos por um revestimento isolante, que transmitem
sinais elétricos ou corrente elétrica. Os sinais, ao serem modulados, transportam dados
de som, imagem, etc.

Ilustração VIII: Cabo coaxial.

A fibra ótica é um fio feito de finíssimas fibras de vidro transparentes, com o
diâmetro aproximado de um fio de cabelo humano, que transmitem luz ou, mais
especificamente, raios laser. Estes raios, por sua vez, transportam informações digitais,
como áudio, vídeo e demais dados. O cabo de fibra ótica possui um núcleo com alto
índice de refração, revestido por uma outra camada de vidro com menos refração, para
manter a luz no núcleo. As duas camadas são, por fim, revestidas com um material
isolante.

Ilustração IX: Cabo de fibra ótica.

Antes de detalharmos a especificidade dos tipos de cabos óticos ou coaxiais,
vamos falar um pouco sobre a origem da televisão por cabo. A TV por cabo surgiu em
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1946, nos Estados Unidos, em Astoria, no estado de Oregon. O responsável foi o dono
de uma emissora de rádio local, L. E. Parsons. Parsons havia comprado um aparelho de
televisão, que na época era algo raro e caro, mas não conseguiu sintonizar qualquer
canal. Decidiu então instalar uma antena no alto de um prédio e conseguiu captar
imagens da cadeia de televisão KRSC, cujas emissões eram feitas em Seattle, a
aproximadamente 200 km de distância.
Após receber o sinal, Parsons pediu à FCC - Federal Communications
Commission – a agência reguladora das comunicações nos EUA - uma autorização para
instalar na localidade um retransmissor dos sinais de TV. No entanto, o pedido foi
recusado devido a uma política adotada na altura, que impediu a instalação de novos
emissores de 1948 até 1952, por questões de regulação do uso do espectro radielétrico48.
Tendo o pedido negado, Parsons recorreu à empresa de telefone e eletricidade e
conseguiu autorização para colocar cabos coaxiais nos postos que já existiam. Com
visão empreendedora, ele cobrava, por cada instalação, uma média de 125 dólares. Em
pouco tempo a cidade estava toda coberta por cabo. Os próprios comerciantes passaram
a divulgar a rede de TV por cabo de Parsons, pois era uma garantia que, ao comprar um
aparelho de TV, o consumidor poderia assistir à programação (Ribeiro, 2007). O maior
obstáculo era que o sinal perdia a força no caminho que tinha que percorrer até chegar
às residências. Para tentar amenizar o problema, Parsons instalou amplificadores. Por
vezes, até chegar a uma casa, o sinal passava por vários amplificadores.
Portanto, a TV por cabo surgiu como forma de levar a televisão aos sítios mais
distantes. Mas, com o passar do tempo, os serviços foram sendo aprimorados e, nos
anos 60, a TV por cabo chegou a Nova Iorque. Isso gerou uma disputa entre os serviços
transmistidos via cabo e os serviços transmitidos por via hertziana.
A FCC interferiu e proibiu que os provedores de TV por cabo retransmitissem
os sinais dos canais hertzianos. Assim, as TVs por cabo precisaram investir numa
programação exclusiva. Inicialmente, os serviços mais requisitados eram os de notícias.

48

A decisão da FCC, também chamada de “Freeze de 1948”, foi a solução encontrada pelo regulador para
analisar a contento todos os pedidos relativos à implementação de estações transmissoras e
retransmissoras de televisão. O número de requisições aumentava a cada dia, resultado do próspero
período do pós-guerra e do desenvolvimento tecnológico da TV. Inicialmente, o período de congelamento
era para durar apenas seis meses. No entanto, com a eclosão da Guerra da Coreia, e com a ampliação do
debate sobre questões sociais e técnicas envolvendo a TV, como a adoção do padrão de TV a cores, a
discussão em torno da necessidade de haver canais educativos e até mesmo estudos sobre a redução de
interferências e do uso adequado do espectro, acabaram por estender o prazo por quatro anos. Em 1948,
nos Estados Unidos, havia 108 estações VHF no ar e 700 pedidos à espera. Informação disponível em
www.museum.tv. Acedido em 5 de Novembro de 2009.
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Os canais reproduziam informações apuradas pela agência noticiosa Associated Press
(AP).
Com o crescimento do sistema, a FCC destinou faixas exclusivas no espectro
radielétrico para que as centrais que distribuíam os canais por cabo pudessem captar os
sinais das estações que emitiam os programas e enviá-los até os assinantes.
Em 1972, uma empresa decidiu oferecer o primeiro canal pay-per-view da TV
por cabo. O novo serviço foi chamado de Home Box Office (HBO), e passava filmes e
coberturas desportivas em direto. Era um serviço regional, destinado aos moradores do
sul da ilha de Manhattan. No entanto, em 1975, houve o casamento entre a TV por cabo
e o satélite. Os operadores passaram a utilizar as transmissões via satélite para os canais
exclusivos da TV por cabo. O HBO passou a ser captado também noutros estados.
Atualmente, o HBO é apenas mais um dos serviços de televisão transmitidos para todo
o mundo e contém diversos canais, que exibem principalmente filmes.
A TV por cabo chegou à Europa na década de 1980, mas enfrentou obstáculos.
Naquela época, ao contrário do que acontecia na América, a televisão era praticamente
um monopólio estatal. Mas o mercado transformou-se e, anos depois, garantiu a entrada
de novos operadores e novas plataformas. Hoje a Europa possui serviços de TV por
cabo que, na verdade, são complexos sistemas que utilizam transmissões via satélite e
terrestre, para receber os canais que compõem os pacotes vendidos aos clientes. A
distribuição dos canais por cabo é feita da seguinte forma: uma central, chamada
terminal de ponta (headend), é munida de grandes antenas recetoras de sinais de satélite
e também de antenas que recebem sinais terrestres dos canais cujas emissões não são
feitas por satélite, como é o caso dos canais nacionais. Assim que os sinais chegam, eles
são modulados na frequência adequada para serem transmitidos pela rede de cabos, que
parte da central e vai até a casa dos clientes (Lundströn,2006).
Como estamos a falar de serviços de televisão por subscrição, antes de serem
difundidos até ao telespectador, os sinais são encriptados. Cada aparelho de televisão
deve estar associado a um descodificador que lhe permita exibir os canais.
A última grande inovação dos serviços de TV por cabo foi a utilização da fibra
ótica. Uma das características da fibra ótica é que transporta o sinal sem perda da
intensidade, o que elimina o uso dos amplificadores. Há alguns graus de degradação,
que dependem da pureza do vidro a partir do qual é feita a fibra ótica, mas isso é
facilmente corrigido por um regenerador ótico.
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Os dados transmitidos pelas fibras óticas são transformados em sinais
luminosos, por meio de um equipamento fotoemissor. Este equipamento converte os
sinais elétricos em impulsos de luz. O interior da fibra ótica reflete constantemente os
impulsos luminosos até chegarem ao destino. Esses impulsos podem ser raios laser ou
LEDs (Light Emitting Diode), que são dispositivos que acendem quando uma corrente
elétrica é aplicada, podendo, então, emitir luz. Ao chegarem ao destino, os impulsos são
descodificados e novamente transformados em sinais elétricos, que, por sua vez, são
transmitidos até à casa do telespectador.
Normalmente, os modernos sistemas de TV por cabo utilizam a fibra ótica para
levar o sinal do terminal de ponta até centrais secundárias, que abrangem microrregiões
com um limitado número de casas. Da central secundária até ao telespectador, os sinais
são transportados em forma de corrente elétrica, por meio de cabos coaxiais. O sistema
híbrido justifica-se porque a fibra ótica tem um preço elevado e levá-la até cada uma das
casas seria algo economicamente desvantajoso. Há também a questão de segurança, pois
o raio laser conduzido pela fibra ótica é invisível e altamente perigoso pois, caso atinja o
olho humano, pode provocar graves problemas de visão.
O tipo de modulação utilizado nas transmissões digitais via cabo chama-se
Quadrature Amplitude Modulation (QAM). Na sua forma mais utilizada, este tipo de
modulação permite que um canal com largura de banda de 8 MHz, que é o padrão para
as transmissões por cabo, consiga transmitir o mesmo número de informações de um
canal de satélite com 33 MHz. Isto acontece porque, por estar menos sujeito aos ruídos,
o sinal digital por cabo não necessita de banda para prevenir eventuais erros na
transmissão.
Além de sinais televisivos, uma rede de cabos pode transmitir também dados
de Internet e telefónicos, possibilitando a existência dos pacotes triple play, que
oferecem ao assinante os três serviços.

2.3.4 - A IPTV - Internet Protocol television

A informação que circula na Internet é gerida por meio de um sistema chamado
Domain Name System (DNS). É o DNS que faz com que, quando digitamos um
endereço no nosso navegador (browser), possamos ir diretamente à página que
desejamos.
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O DNS organiza todas as informações da rede de forma hierárquica, em
protocolos. É o Internet Protocol (IP) que diz onde determinadas informações ou
equipamentos estão localizados na rede. Portanto, o nome de um website, que em geral
começa com www, é, na verdade, um endereço IP. Da mesma forma, o nosso terminal
de acesso à Internet tem o seu endereço IP. Toda a troca de informações via Internet é
feita assim, entre IPs.
É como se fosse um sistema de correio, onde emitimos uma correspondência
da nossa casa até um local específico e alguém desse local responde-nos com outra
carta, formando uma rede de comunicação. Só que, via Internet, essa troca de
informações é feita de forma imediata, por meio de redes eletrónicas de alta velocidade,
que funcionam em linguagem binária. A IPTV nada mais é do que a transmissão de
programação televisiva por meio de IP, daí o nome IP-TV.
Ao contrário de outros canais de comunicação, como as ondas hertzianas, cujos
sinais são transmitidos através do espaço e captados por antenas que se situam no raio
onde as ondas navegam, a IPTV sai de um endereço específico e chega até outro
endereço específico, podendo haver uma comunicação bilateral, com mais
interatividade.
O principal canal de comunicação usado pela IPTV é o cabo de cobre, utilizado
também para as conversas telefónicas. A transmissão de serviços baseados em IP, por
meio da rede telefónica, só foi possível graças à tecnologia que permitiu a modulação
em Asymetric Digital Subscriber Line (ADSL) e a utilização dos cabos para a
transmissão simultânea dos serviços de voz e dados.
De acordo com Ribeiro (2007:83):

Na tecnologia ADSL, o envio e receção de dados fazem-se através de um
modem ADSL. Os dados passam por um filtro que permite a utilização do
serviço telefónico e do serviço de dados. Estabelecem-se três canais
independentes sobre a linha telefónica standard, dos quais os dois canais de
dados são assimétricos. Isto significa que não têm a mesma velocidade de
transmissão de dados, sendo a velocidade do canal de receção de dados
superior ao canal de envio de dados. Essa assimetria permite alcançar
maiores velocidades no sentido rede-utilizador, o que é ideal para a procura
de serviços de acesso à informação como é a Internet.
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Além dos cabos de cobre, os cabos elétricos também podem ser utilizados para
o mesmo fim, por meio da tecnologia Power Line Communication (PLC), mas eles são
muito mais sujeitos às interferências se as transmissões forem de longa distância.
Com o ADSL, as empresas telefónicas entraram no mercado da Internet e
passaram também a oferecer pacotes triple play, com serviço de telefone fixo
convencional agregado às comunicações sobre IP de Internet e televisão. Para fornecer a
IPTV, as empresas telefónicas estabelecem centrais, muito parecidas com os terminais
de ponta utilizados pelos serviços de TV por cabo.
A grande diferença em relação à TV por cabo é que, quando o telespectador
aciona o comando e troca de canal na IPTV, ele passa a receber apenas os sinais
respetivos àquele canal. Isso permite uma otimização do transporte de dados pela rede
de cobre, que tem uma largura de banda restrita (Gillespie, 2001).
No caso da TV por cabo, todos os canais chegam ao mesmo tempo pela rede
coaxial ou de fibra ótica e o comando à distância apenas seleciona o canal a ser
visionado, não interferindo na emissão dos sinais pelo canal de comunicação.
Como na IPTV os sinais de Internet e TV vêm pela mesma rede de cobre,
transmitidos de forma simultânea, no futuro as empresas telefónicas terão que rever os
serviços oferecidos e providenciar canais de transmissão mais eficientes. Isto porque,
com o uso de fibras óticas e outras tecnologias avançadas, o mercado tem oferecido
serviços televisivos de alta definição e acesso à Internet em altíssima velocidade. No
caso da rede de cobre, se uma conexão de 8 Mbits/s transmitir um canal televisivo a 4,5
Mbits/s, mais de metade da sua capacidade estará comprometida, prejudicando a
velocidade de acesso à Internet (Lundström, 2007).
Já há algumas soluções que começam a surgir. São as redes de IPTV que
incorporam a transmissão por cabo de cobre com a receção de dados via satélite e sua
distribuição, pelas respetivas residências, através da rede elétrica. Nestes casos, os
serviços chegam às centrais por meio do satélite, são levados até às casas através das
redes de cobre e depois distribuídas nos compartimentos pela rede de cabos elétricos.
Assim, cada tomada elétrica torna-se um ponto de acesso aos dados televisivos.
Os serviços de IPTV começaram a surgir a partir da década de 1980, quando
foi demonstrada a possibilidade de oferecer serviços de televisão através das redes IP,
por meio da tecnologia ADSL, inventada em 1988, por Joe Lechleider. Apesar disto, os
custos ainda eram altos pois, naquela época, era necessário existir uma rede paralela

78

somente para a transmissão da IPTV, devido à velocidade de transmissão e largura de
banda necessárias.
Com os desenvolvimentos do MPEG nos anos 90, a compressão em MPEG2
tornou-se uma realidade em 1993, sendo utilizada também para a IPTV. Os anos 90
marcaram também as primeiras transmissões televisivas através da Web, aliando o
MPEG2 aos protocolos de Internet. Foi em 1994 que a rede norte-americana ABC
(American Broadcasting Company) transmitiu, pela primeira vez na Internet, um
programa televisivo.
O ADSL também evoluiu, dando origem ao ADSL2, em 2002, que permitiu a
transmissão de dados por linhas telefónicas de uma forma muito mais rápida que
anteriormente, chegando até a 24 megabits por segundo.
Estava traçado o desenvolvimento da IPTV. O ano de 2003 marcou o
lançamento comercial de seis serviços de IPTV nos Estados Unidos. No ano seguinte, a
IPTV chegou à Europa, com maior penetração em França e Itália. Em 2005 foi a vez da
China (Sarinha, Ferreira & Chiolas, 2007).
Em Portugal, a IPTV chegou em 2006, trazida pela Clix, da Sonaecom. Em
2007, a PT lançou os serviços de MEO IPTV. Em 2009 foi a vez da Vodafone lançar a
sua IPTV no país.

2.3.5 - A Web TV

A Web TV, ou Internet TV, é a televisão que podemos assistir em sites na
Internet. Diferentemente da IPTV descrita anteriormente, que é um sistema fechado
semelhante a uma TV por cabo, a Web TV é aberta e tem a possibilidade de abranger
todo o mundo, ou seja, não está limitada a uma rede de cabos de alcance regional. Os
programas são mantidos num servidor e podem ser vistos por download ou por
streaming.


Download: É a transferência de dados de um computador remoto para o
computador local, ou seja, que o requerente daquele download está a utilizar.
O computador remoto pode ser o personal computer (PC) de outro usuário
conectado na rede, ou então pode ser o próprio servidor. A exibição do
arquivo é feita após o download a 100%.
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Streaming: É o sistema onde os arquivos de áudio e vídeo são recebidos pelo
utilizador em tempo real, à medida que vão sendo exibidos. Quando entramos
no website específico e clicamos o play, este comando envia uma mensagem
ao servidor, que responde enviando os dados, que são exibidos no nosso
terminal ou plug-in49.
De acordo com a velocidade da Internet usada pelo utilizador, um vídeo em

streaming pode demorar muito tempo para ser exibido ou a transferência pode resultar
em longas pausas durante a transmissão. No entanto, a alta velocidade de algumas
conexões permitem que a TV por streaming tenha uma qualidade audiovisual mais
próxima das TVs convencionais (Abreu, 2007).
Mesmo com limitações, o streaming tem sido uma das formas de Internet TV
mais bem-sucedidas. O sistema foi popularizado a partir do momento em que sites
como YouTube (www.youtube.com) possibilitaram que o usuário publicasse os seus
vídeos gratuitamente.
Na Web TV, o custo de transmissão é o mais baixo, em relação às outras
formas existentes, e a largura de banda necessária é também a menor. Cada canal ocupa,
em média, uma largura de 1,5 a 2 megabits por segundo. Por utilizar uma largura de
banda menor, a imagem das Web TVs não pode ser muito alargada. Em geral a imagem
é apresentada em pequenos quadros no ecrã do computador. Em caso de utilização do
ecrã completo para visualizar uma Web TV, há uma grande probabilidade de perda de
definição. Os principais desafios da Web TV são justamente garantir uma boa imagem e
uma velocidade de transmissão adequada. Para isso, foram desenvolvidas algumas
tecnologias.
Como na Internet TV os conteúdos estão hospedados em servidores e o
utilizador acede a estes conteúdos, transferindo-os para o seu computador, muitas vezes
o processo acaba por ficar lento, de acordo com a procura pelo vídeo ou com a largura
de banda usada pelo servidor.
A solução para esta dificuldade foi possibilitar a partilha de dados entre os
utilizadores. É uma troca de conteúdo feita entre computadores pessoais. Ou seja, um
indivíduo tem um determinado arquivo de vídeo no seu computador e permite que outra
pessoa aceda à sua máquina, de forma segura, e copie esse arquivo, e vice-versa. Essa
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Um plug-in é um pequeno programa que funciona sob pedido e serve, entre outras coisas, para exibir
arquivos multimédia.
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tecnologia é chamada peer-to-peer (P2P), viabilizada por serviços de meta informação.
Funcionam assim programas como UTorrent, Emule, Kazaa e Limewire50.
Tabela 12: O funcionamento o YouTube

COMO FUNCIONA O YOUTUBE
Em 2005, três empresários, donos da PayPal – um website cujo serviço era ligado à
transferência de fundos, criaram o YouTube, para que as pessoas de todo mundo
pudessem compartilhar seus vídeos, que eram exibidos por streaming. Foi algo
pioneiro, cujo sucesso praticamente imediato levou à compra do serviço, em 2006, pelo
Google, por US$ 1,65 mil milhão.
No YouTube os vídeos exibidos são no formato “Flash”51, que possui altas taxas de
compressão, o que deixa os arquivos em tamanhos bastante pequenos em relação aos
arquivos que são comprimidos noutros formatos. No entanto, a visualização dos vídeos
do YouTube requer que o computador tenha instalado o programa Adobe Flash Power.
Apesar de exibir os arquivos em Flash, o YouTube aceita que os usuários carreguem
vídeos em diversos outros formatos e depois o site faz a conversão, o que por vezes
gera uma grande demora no processamento do vídeo.
Entre algumas funcionalidades disponibilizadas pelo YouTube estão:


Incorporação de vídeo: Os utilizadores podem inserir um vídeo do YouTube
em contas do Facebook e MySpace, blogs ou outros websites.



Vídeos públicos ou privados: Os utilizadores podem escolher transmitir os
seus vídeos em público ou partilhá-los em privado apenas com amigos.



Subscrições: Os utilizadores podem monitorizar os novos vídeos dos seus
utilizadores favoritos.



Registo: Ao efetuarem o registo, os utilizadores podem carregar e partilhar
vídeos, guardar os favoritos, criar listas de reprodução e comentar vídeos.



TestTube: Trata-se de uma área na qual os engenheiros e programadores do
YouTube realizam testes de novas funcionalidades. Os utilizadores são
encorajados a participar no processo de desenvolvimento e são convidados a
avaliar a funcionalidade.
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UTorrent, eMule, Kazaa e Limewire são programas de partilha de arquivos, utilizados para fazer
download de filmes, músicas, softwares, etc.
51
Adobe Flash Video é um software desenvolvido pela empresa Adobe Systems, que realiza a
compressão de vídeos no formato “flv”. É disponibilizado gratuitamente para download no site
www.adobe.com.
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Segundo informações do próprio site52, em 2011 o YouTube teve mais de 1 trilhão de
visualizações. A cada minuto foram carregadas 60 horas de vídeo. A base de
utilizadores únicos abrange diversos países e atinge mais de 800 milhões de pessoas.
O site está disponível em 54 idiomas.

Um dos primeiros serviços na Internet que levou tradicionais canais televisivos
à Web utilizou o serviço P2P. Foi o Joost, desenvolvido em 2006 pelos mesmos
inventores do Kazaa e do Skype, Niklas Zennströme e Janus Friisque. O Joost era
voltado para as grandes empresas televisivas que queriam difundir os seus programas
pela Web. A lógica era oposta ao YouTube, que veicula vídeos dos utilizadores. Em
2007, o Joost recebeu um investimento de US$ 45 milhões, feito por um consórcio de
cinco companhias, incluindo o canal americano CBS e o conglomerado de
comunicações Viacom, que detém a MTV. O programa disponibiliza 60 canais, todos
gratuitos, sendo canais de filmes, música, cartoons e desporto, os mais requisitados. No
entanto, parece que a proposta não deu certo e atualmente o Joost está fora do ar.
A Web TV tornou possível a qualquer pessoa, empresa ou grupo, minimamente
equipado com ferramentas audiovisuais, montar um canal de televisão na Internet.

2.4 - A tecnologia televisiva do futuro
Como dissemos anteriormente, a imagem de uma televisão é formada por
linhas. Cada linha é formada por pontos (pixéis). A definição de uma imagem televisiva
está relacionada ao número de linhas e pontos que formam o que vemos no ecrã e ao
número de quadros apresentados por segundo53.
Nos sistemas de TV analógica desenvolvidos na Europa (PAL e SECAM), a
resolução é de 625 linhas e 25 quadros por segundo.
No sistema de TV analógica desenvolvido pelos norte-americanos (NTSC), a
resolução é de 525 linhas e 30 quadros por segundo. Com o advento da TV digital, de

52

http://www.youtube.com/t/press_statistics. Acedido em 1 de junho de 2012.
O número de quadros por segundo refere-se ao movimento da imagem, que é formado a partir da
exibição sequencial de fotos, quadro a quadro. Muitas vezes, o número de quadros por segundo é
representado por Hz (Ex: 50Hz).
53
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acordo com o número de informações transmitidas pelo canal de comunicação, podemos
ter dois tipos de televisão:


SDTV (Standard Definition Television): Possui uma qualidade semelhante à
apresentada pela TV analógica. Em termos de quadros por segundo, pode ter
24, 30 ou 60. O formato do ecrã pode ser de 4:3 (4 unidades de largura para
três de altura) ou 16:9 (16 unidades de largura por 9 de altura).



HDTV (High Definition Television): Possui uma qualidade muito superior à
da TV analógica. Tem a imagem formada por 1080 ou 1280 linhas, sendo que
cada linha pode ter 720 ou 1920 pixéis54. Em relação ao número de quadros
por segundo, pode ter 24, 30 ou 60. O formato do ecrã é de 16:9.
Há ainda uma outra característica que vai influenciar na qualidade da imagem,

que é o tipo de exibição dos quadros por segundo, que pode ser entrelaçada ou
progressiva.
A exibição entrelaçada (i)55 transmite alternadamente as linhas ímpares e pares,
de forma tão rápida que nossos olhos não se apercebem da alternância. Já a exibição
progressiva (p)56 transmite todas as linhas, deixando a imagem ainda mais completa.

Tabela 13: Definições da HDTV.

TIPO

RESOLUÇÃO ECRÃ

QUADROS/S

HD

1080 linhas X 16:9

24p 30p 60i

1920 pixéis
1280 linhas X 16:9

24p 30p 60p

720 pixéis

Abaixo, listamos seis tipos de transmissão em HDTV, que são realizadas
atualmente no mundo. O mercado adotou algumas normas para classificar os aparelhos
que vende. Muitas vezes isto acaba por confundir o consumidor. Vejamos o que
significa cada norma que consta nos anúncios57:

54

Muitas vezes o número de pixéis pode ser referido também como linhas verticais.
Nos manuais dos aparelhos a exibição entrelaçada é representada pela letra “i”, do inglês interlaced.
56
Nos manuais a exibição progressiva é representada pela letra “p”, do inglês progressive.
57
Mais informações em www.esupport.epson-europe.com. Acesso em 22 de Março de 2010.
55
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Tabela 14: Tipos de HDTV de acordo com a resolução.

Full HD

Quer dizer que o aparelho tem uma resolução de 1080x1920.

HD Ready ou HDTV

Significa que o aparelho tem a resolução mínima 720 pixéis
por linha.

HD Compatible

Não especifica qualquer tipo de resolução mínima. Indica
apenas que é compatível para receber o sinal HD.

Para termos uma imagem com excelente resolução, não basta termos um
aparelho com o maior número de linhas e pixéis possível, ou com capacidade para
exibir o maior número de quadros por segundo. Isto é necessário mas não suficiente,
pois é preciso também que os sinais transmitidos pelas emissoras de televisão tenham a
quantidade de informações necessárias quando chegarem ao nosso televisor.
É por isso que se discute a questão da adoção de emissões em alta definição ou
em definição standard.
No caso dos monitores de computador, também há vários tipos de resolução,
que, muitas vezes, é maior que a de um aparelho de televisão. Vejamos na tabela 15 os
tipos de monitores que se encontram no mercado (Fischer, 2008).

Tabela 15: Resolução dos monitores de computador.

ECRÃ

RESOLUÇÃO

FORMATO

VGA - Video Graphics Array

640 X 480

4:3

SVGA – Super Video Graphics Array

800 X 600

4:3

XGA - Extended Graphics Array

1024 X 768

4:3

SXGA – Super Extended Graphics Array

1280 X 1024

5:4

UXGA – Ultra Extended Graphics Array

1600 X 1200

4:3

HDTV – High Television

1920 X 1080

16:9

QXGA - Quantum Extended Graphics Array 2048 X 1536

4:3

A HDTV, aos poucos, está a substituir a SDTV.
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2.4.1 - TV interativa

As tentativas de envolver o telespectador de uma forma interativa, a partir do
que é exibido, fazem parte da história da televisão, praticamente desde os seus
primórdios.
Esse caminho começou a ser traçado entre 1953 e 1957, quando a rede norteamericana CBS adotou uma forma de interação ainda primária no programa infantil
Winky Dink and You. As crianças eram convidadas a colocar folhas transparentes sobre
o ecrã e desenhar pontes, paraquedas, etc, para ajudar a personagem principal do
programa a ultrapassar alguns obstáculos. Isso dava às crianças a noção de que a
personagem conseguia chegar bem ao destino por causa da sua ajuda (Gawlinski, 2003).
Depois o telefone passou a ser muito usado para que o telespectador pudesse de
alguma forma interferir na programação. As pessoas ligavam para a emissora e podiam
votar em sondagens, participar em sorteios, alterar a narrativa de uma história ou
mesmo falar em direto com o apresentador. Esta alternativa ainda hoje é muito utilizada.
Programas como Ídolos58, por exemplo, são decididos pelo voto das pessoas dados por
meio de ligações telefónicas.
A Internet e as mensagens por telemóvel vieram também possibilitar novas
formas de participação nos programas televisivos, estabelecendo mais canais de
comunicação entre o operador e o telespectador.
Portanto, este diálogo está a ser ampliado, acompanhando o desenvolvimento
tecnológico. Hoje, estamos num momento em que podemos escolher o que queremos
ver, a hora da exibição, comprar serviços, aceder a dados e até mesmo construir a nossa
própria grelha. São estas inovações que nos vão levar ao que percebemos hoje sobre a
TV interativa. Segundo Abreu (2007):

De uma forma pragmática, pode, então, considerar-se que a televisão
Interativa concretiza-se em aplicações tecnológicas nas quais a televisão é
utilizada como terminal interativo para disponibilizar diversos serviços, tais
como: Vídeo a Pedido, Telecompras, Guias de Programação Eletrónicos,
Jogos (autónomos e em rede), acesso a informação (numa base idêntica à da
Internet), Tele-votação, Tele-banco e aplicações de comunicação.

58

“Ídolos” é um concurso de novos talentos da música, exibido na SIC, baseado num formato britânico de
reality show.
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Podemos dizer que estamos a entrar numa nova era de interatividade pósanalógica. A digitalização dos sinais televisivos, que deu às transmissões de TV a
mesma linguagem dos computadores, acaba por ser um facilitador na implementação
dos aplicativos da TV interativa. As plataformas digitais facilitam a existência de uma
série de serviços que antes esbarravam nos altos custos de implementação ou em antigas
barreiras tecnológicas. Não foram poucos os projetos que se inviabilizaram devido a
estes obstáculos.
Nos anos 80, a ideia de interatividade estava nos planos de grandes empresas
televisivas. Foi nesta época que a Warner Amex lançou a Qube e a BBC lançou o
VideoText. As ferramentas permitiam ao telespectador mandar mensagens às redes e
escolher a programação. Estas possibilidades técnicas não foram apreciadas pelos
telespectadores e em pouco tempo deixaram de existir.
Nos anos 90, a Time Warner lançou o projeto Full Servisse Network (FSN),
acreditando que seria uma revolução em relação aos padrões da época. Por meio de uma
set-top-box instalada na casa do subscritor, seria possível controlar a própria televisão,
com o bloqueio de canais, etc, aceder a filmes, notícias, desporto, jogos e até
classificados. Era algo realmente novo, no entanto os custos eram muito altos e em três
anos o projeto foi abortado.
No decorrer dos anos 90, outras inovações foram testadas e lançadas no
mercado, mas não conseguiram superar a barreira económica nem a necessidade de
mudança de hábitos do consumidor, acostumado a ser mais passivo diante do ecrã.
Tentaram disponibilizar video-on-demand sobre ADSL, sobre rede de cabo, etc, mas
nenhuma iniciativa foi bem-sucedida (Matos, 2004).
Provavelmente foi a Internet, e as gerações que cresceram já familiarizadas
com a Web que acabaram por dar ao conceito de Interatividade uma plenitude que leva
hoje os cidadãos a buscarem o desenvolvimento de plataformas personalizadas.
Enumeramos aqui alguns desses serviços, que seriam os mais avançados da
atualidade, segundo a definição de Gawlinski (2003), corroborada também por Abreu
(2007). Temos, portanto:
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Guias de Programação Eletrónicos (EPGs59).



Serviços do tipo teletexto.



Walled Gardens.

Electronic Program Guide (EPG)
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Internet na televisão.



Televisão melhorada (Enhanced TV).



Vídeo a pedido (VoD) e Vídeo quase a pedido (NVoD).



Gravadores de vídeo digitais ou Personal Video Recorders (PVRs).

2.4.1.1 - Guia de programação eletrónico

Por meio do comando à distância, o telespectador pode saber a hora a que o
programa começou, a que horas vai terminar ou a programação que vem a seguir. Pode
também ler as sinopses dos programas, ver um pequeno trecho de vídeo, agendar um
programa, etc. Segundo Matos (2004), há três níveis de interação possíveis nos EPGs:


Num nível mais superficial, o telespectador quer apenas saber o que está a ver
e a ênfase é dada no que está a passar ou no que virá a seguir.



Num segundo nível o usuário já conhece a grelha televisiva e os horários, e
procura apenas informações complementares.



Num terceiro e mais profundo nível, o telespectador utiliza o guia para
programar o seu televisor e construir a sua própria grelha. Em alguns casos é
possível que o guia ofereça ao telespectador sugestões de acordo com as suas
preferências.

Ilustração X: Guia de Programação eletrónico do MEO Portugal (Julho de 2010).
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2.4.1.2 - Serviços do tipo teletexto

Os serviços do tipo teletexto são similares aos serviços já prestados nas TVs
analógicas. Por meio do teletexto pode-se conferir a previsão do tempo, notícias,
instalar legendas, etc. Nos sistemas mais interativos pode-se disponibilizar imagens.

Ilustração XI: Teletexto da Sky Digital Reino Unido.

2.4.1.3 - Walled gardens60

O termo walled garden é uma analogia utilizada para designar serviços de
conteúdo fechado e exclusivo, que são disponibilizados ao telespectador, como
telebanco, jogos, acesso a emails, telecompras, etc. De modo diverso da Internet, um
Walled Garden apresenta ferramentas específicas, geralmente para utilizadores
autenticados e identificados. É muito utilizado também em telemóveis.

Ilustração XII: Sistema interativo do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.

60

Em livre tradução literal significa “jardins murados”.
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2.4.1.4 - Internet na televisão

Apesar de já ser uma possibilidade, ainda há barreiras tecnológicas que
impedem o pleno acesso aos websites em plataformas televisivas. Isso acontece porque
há plug-ins que não são compatíveis com as set-top-boxes e porque muitas vezes a
resolução dos ecrãs dos televisores é inferior à dos computadores, o que resulta numa
visualização inadequada dos websites (Abreu, 2007).
Atualmente é muito comum a visualização das Web TVs por meio dos
aparelhos televisores, mas ainda é algo restrito em relação às potencialidades que a
Internet fornece. No entanto, provavelmente as questões técnicas serão ultrapassadas
num futuro não muito distante e logo será possível ter TV e computador fundidos num
único aparelho.

Ilustração XIII: Joost - Uma das primeiras plataformas peer-to-peer de Internet TV.

2.4.1.5 - Televisão melhorada (enhanced TV)

A enhanced TV permite ao telespectador obter informações relacionadas àquilo
que está a ver nos programas. Podem ser informações adicionais sobre uma personagem
de telenovela, estatísticas de um jogo de futebol, serviços sobre televendas de produtos
que estão no cenário do programa ou roupas utilizadas pelos artistas, etc.

Ilustração XIV: Informação sobre os jogos da liga de basquete NBA com o suporte da televisão
melhorada.
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2.4.1.6 - Vídeo a pedido e vídeo quase a pedido
O ‘vídeo a pedido’, ou video-on-demand (VoD), é o serviço que permite ao
telespectador assistir, na hora em que ele quiser, a determinados vídeos ou filmes,
escolhidos entre uma série de títulos disponibilizados pelo operador.
Uma vez escolhido o programa, a pessoa poderá utilizar recursos como avanço
ou retrocesso da imagem, pausa, etc. Para que essa operação possa ser efetuada, é
necessário um canal de retorno, onde o telespectador pode comunicar-se diretamente
com o operador. Esse serviço requer uma largura de banda suficiente para satisfazer o
pedido simultâneo de muitos clientes.
Já o ‘vídeo quase a pedido’, ou near video-on-demand (NVoD) é um serviço
um pouco diferente. Permite ao telespectador escolher o que quer ver, mas a emissão é
feita em horários pré-agendados, aos quais a pessoa deve adaptar-se.
Nesse caso, os operadores exibem o mesmo filme num mesmo canal,
repetidamente. Esse canal é encriptado e a chave para exibição só é fornecida mediante
pagamento.

Ilustração XV: Vídeo a pedido da Zon Portugal (julho de 2010).

2.4.1.7 - Gravadores de vídeo digitais ou personal video recorders (PVRS)

O gravador de vídeo digital é um serviço que necessita de uma set-top-box ou
aparelho de televisão com disco rígido. Por meio do guia de programação, o
telespectador seleciona o programa e a gravação é feita automaticamente. Podem ser
programados vários tipos de programas ou, no caso de séries, pode-se programar para
que todos os episódios sejam gravados. Além disto, o disco rígido permite que o
telespectador pare a programação e depois continue a ver do ponto onde parou, ou então
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que retroceda até ao ponto em que ele começou a visionar o canal, ou ainda que comece
a ver o programa do início, caso tenha sintonizado o canal após o programa ter
começado.

Ilustração XVI: Gravação de vídeo da Zon Portugal (Julho de 2010).

2.4.1.8 - A interatividade na TDT

A interatividade na TDT é ainda incipiente, com poucos casos de
inovação significativos, o que deixa as opções muito próximas ao que os telespectadores
já encontravam na TV analógica. Isso pode ser explicado por questões económicas, pois
quanto mais serviços interativos a TDT oferecer, mais espaço ela vai ocupar no espectro
radioelétrico, impossibilitando o uso de frequências para outros serviços de
comunicações eletrónicas. O aspeto económico está destacado no documento elaborado
pela Comissão Europeia, que aborda o dividendo digital, que é o espaço libertado no
espectro a partir da digitalização dos sinais televisivos analógicos e enfatiza (European
Commission, 2009):

The current economic crisis has underlined the urgency of making sufficient radio
spectrum available for wireless communications, which currently represent the
most vibrant link in the technological innovation chain. They are essential to
creating further efficiency gains in the broader economy and are thus a key driver
for economic recovery. For this reason, the Economic Recovery Plan has set a
target of 100% broadband coverage by between 2010 and 2013.

Estando o dividendo digital numa posição importante em termos económicos e
de desenvolvimento da União Europeia, se a TDT ocupar demasiado espaço no
espectro, pode ser um obstáculo à implementação de novos negócios na área das
telecomunicações. As empresas europeias já se têm posicionado a respeito da utilização
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do espectro remanescente. O grupo Alcatel Lucent destaca a possibilidade de haver uma
oferta de serviços de banda larga de baixo custo, com uma cobertura extensa, inclusive
abrangendo as áreas rurais, e com alta qualidade nas zonas urbanas (Evci, 2009). Já a
Ericsson estima que até 2015, quase três mil milhões de pessoas estarão a aceder a
serviços de banda larga móvel em todo mundo (Höglund, 2009).
Entre os canais transmitidos via TDT, o Observatório Audiovisual Europeu
classifica apenas um como sendo exclusivamente interativo. É o canal BBC Red Button,
que é um modelo de canal interativo economicamente viável e com grande penetração
(Denicoli, Tourinho & Sousa, 2011), conforme veremos no capítulo 3, que fala do
desenvolvimento da TDT em cada um dos países do bloco europeu.

Ilustração XVII: BBC Red Button.

Denicoli & Tourinho (2011), descrevem que, mesmo com a interatividade
sendo pouco estimulada na plataforma digital terrestre, o DVB Group, responsável pelo
desenvolvimento das tecnologias de TV digital na Europa, criou um standard específico
para serviços interativos, chamado DVB Multimedia Home Plataform (DVB-MHP). É
um middleware61, que gere os dados digitais de forma a propiciar tecnologicamente a
existência de serviços que permitam ao telespectador aceder a diversos serviços
personalizados, entre os quais:

61

Software intermediário que trabalha com o hardware da TV e explora a interatividade,
com diversos aplicativos.
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Tabela 16: Serviços interativos abrangidos pelo sistema DVB-MHP.

Guias

de

programação

eletrónicos

Portal

para

eventos

e

programas especiais

Plataformas

para

notícias,

dados e previsão do tempo

Serviços complementares às
coberturas esportivas

Jogos
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Interfaces para serviços PayPer-View

Publicidade

Rádio

Em Portugal, a interatividade na TDT é algo muito restrito, conforme veremos
no capítulo 7.

2.4.2 - A TV 3D

A tecnologia de visualização de imagens em três dimensões, que hoje chega
aos aparelhos de televisão, não é algo de novo. Estreou no ciname, no ano de 1922, em
Los Angeles, nos Estados Unidos, com o filme “The Power of Love”, produzido por
Harry K. Fairall. Foi a primeira vez que o cérebro humano foi “enganado”,
transformando projeções em 2D em visualizações em 3D. Os cientistas basearam-se na
visão humana para que isto fosse possível. Os ângulos de visão entre nossos olhos
distanciam-se alguns centímetros um do outro. Quando olhamos algo, vemos duas
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imagens, cada uma formada por um olho. Só que o nosso cérebro soma essas duas
imagens e forma uma terceira.
Quando olhamos algo distante, a imagem que vemos em cada um dos olhos é
similar, pois a diferença do ângulo de visão acaba por ser quase irrelevante, pois os
olhos não precisam convergir muito. Mas, quando focamos em algo próximo, esse
ângulo torna a imagem de cada olho bastante diferente e, ao fundir as duas imagens, o
nosso cérebro faz com tenhamos uma melhor noção de profundidade, deixando-nos a
perceção de distância mais nítida (Lundströn, 2006).
O que os produtores de filmes em 3D fizeram foi usar dois projetores. Um que
transmitia a imagem para o olho esquerdo e outro para o olho direito. A distância entre
as duas projeções era semelhante à distância do ângulo de visão dos nossos olhos. Mas,
como o ecrã está distante de nós, a olho nu víamos uma imagem distorcida, com o efeito
“fantasma”. Era preciso então “enganar” o cérebro, para que ele visse algo distante
como sendo próximo, que fizesse com que os olhos convergissem mais para formar a
imagem.
A solução encontrada foi a criação de óculos especiais, com filtros que fazem
com que cada olho receba uma imagem diferente e não a imagem similar que eles veem
quando focamos algo distante. Antigamente, os filtros eram lentes com películas
coloridas. Eram projetadas imagens geralmente azuis e vermelhas e cada lente dos
óculos era da cor de uma das projeções, impedindo que os dois olhos vissem a mesma
coisa.

Ilustração XVIII: Óculos 3D com filtros azuis e vermelhos.

Com a evolução, os óculos passaram a ter filtros polarizados. Para entendermos
o que é essa polarização é preciso lembrar que a imagem que vemos são ondas com
intensidades e frequências específicas que nos fazem identificar as formas e cores. A
polarização é a emissão destas ondas em direções diferentes. Portanto, uma imagem
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passa a ser projetada em ondas horizontais e a outra em ondas verticais. Nos óculos 3D
mais atuais uma lente filtra a onda vertical e a outra filtra a onda horizontal.

Ilustração XIX: Óculos 3D com filtros polarizados.

Como a profundidade torna-se mais nítida ao vermos com os dois olhos, uma
pessoa que vê apenas por um olho tem menos noção de distância do que quem enxerga
com os dois. E, no caso do cinema e da TV 3D, esta pessoa não conseguirá ver as
imagens tridimensionalmente.
Ao contrário do cinema, nas televisões 3D os óculos usados para a filtragem
não são óculos passivos. Com lentes de LCD - Liquid Crystal Display, eles têm
sensores infravermelhos e são ligados ao aparelho de televisão. A conexão pode ser sem
fios. O princípio é o mesmo de exibir uma imagem para cada olho. Mas, neste caso,
como a fonte da imagem não são projetores, as duas imagens são transmitidas
simultaneamente pelo televisor. Os óculos são ativos porque a conexão de cada lente é
desligada e ligada de acordo com a imagem direcionada para cada olho. Isso ocorre a
uma velocidade tão grande que o ligar e desligar nos é impercetível. Como a
transmissão é a fonte da imagem em 3D na TV, não basta termos os aparelhos em casa.
É preciso que os dados transmitidos sejam apropriados para o visionamento em 3D.
Atualmente, já há experiências de TV 3D sem a necessidade do uso dos óculos.
O mercado prepara-se para receber a novidade e, desde 2008, os modelos começaram a
ser apresentados em feiras de tecnologia televisiva.
A imagem televisiva em 3D sem os óculos é possível quando os aparelhos são
dotados com uma fina película com minúsculas lentes que direcionam a luz para cada
um dos olhos, de forma distinta. Portanto, a imagem 3D também é formada por dois
conjuntos de imagem 2D, mas as pequenas lentes fazem com que a luz específica
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chegue a cada olho de forma discriminada. Para que vejamos os programas
corretamente temos que estar em posições específicas, em frente ao televisor.
Certamente ainda veremos muitas inovações na tecnologia de televisão em 3D.
Mas, para que isto seja uma realidade e substitua a tradicional TV 2D, ainda será
necessário um longo caminho, não apenas para que as tecnologias estejam mais
adaptadas ao uso corrente, mas também para que os operadores disponibilizem os sinais
que o visionamento das imagens em três dimensões requerem.
No que diz respeito à TDT, já há um standard para transmissões 3D, o DVB3DTV, que prevê uma solução para visualização em três dimensões, em sistemas de alta
definição, com a transmissão de um sinal em paralelo, que poderia ser descodificado
mesmo por recetores preparados apenas para os sinais em duas dimensões. No entanto,
a comercialização da tecnologia ainda está fora de questão, devido ao alto custo de
atualização dos recetores dos sinais em HD que estão no mercado62.

62

Informações do Digital Terrestrial Television Action Group (Digitag), disponível em
http://www.digitag.org/WebLetters/2011/External-Feb2011.html. Acedido em 7 de fevereiro de 2012.
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