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1. Introdução 
 
Um ano após a primeira Consulta Pública sobre TV digital no Brasil, realizada pela Agência 
Nacional de Telecomunicações - Anatel, constata-se que vários fatos importantes surgiram no 
cenário dessa tecnologia. Novos testes comparativos foram realizados nos Estados Unidos (ATSC 
versus DVB-T) e em Hong Kong (ATSC, DVB-T e ISDB-T), além da publicação do relatório da 
Fundação CPqD. Há evidências, também, de que a República da China tem desenvolvido testes 
comparativos, visando definir seu próprio padrão de TV digital. Tem-se agora muito mais 
informação sobre a TV digital e os três padrões que disputam o mercado brasileiro.  
 
Inicialmente, deve-se louvar a atitude da Agência Nacional de Telecomunicações de evitar uma 
decisão precipitada sobre a tecnologia e o modelo de serviços que deverão ser adotados no Brasil. 
Há que reconhecer também o trabalho transparente da imprensa, que tem procurado informar o 
público em geral sobre os vários aspectos da tecnologia de TV digital. 
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É interessante ver confirmadas nossas observações técnicas apresentadas na contribuição para a 
Anatel no ano de 2000, na Consulta Pública 237 [1]. Afinal, uma decisão equivocada na questão do 
padrão de TV digital pode trazer grandes prejuízos ao país, e foi isto o que procuramos demonstrar 
naquele relatório. 
 
O Brasil já sofreu no passado enormes prejuízos na aquisição de tecnologias supostamente 
adequadas ao país, mas que não haviam sido devidamente testadas nos países de origem. O exemplo 
mais marcante foi o acordo de cooperação nuclear de algumas décadas atrás, no qual se propunha a 
transferência de tecnologias que, posteriormente, não se mostraram viáveis na prática. Esse erro 
custou dezenas de bilhões de dólares ao Brasil. No caso da TV digital, acreditamos que a escolha do 
modelo de serviços e o planejamento da transmissão devem ser feitos com muito critério, para 
afastar qualquer risco de prejuízos ao país. 
 
Entre os itens tratados neste relatório, destacam-se a recepção fixa versus recepção móvel, o 
impacto social da Televisão de Alta Definição, o aumento da demanda de consumo de energia pelos 
sistemas de TV digital, a possível convergência da televisão com a Internet e os sistemas celulares 
emergentes de terceira geração. 
 
 
2. Premissas Básicas 
 
A fim de balizar as discussões sobre a implantação da TV digital no Brasil, é importante fixar certas 
premissas básicas. A primeira refere-se aos serviços que a TV digital pode oferecer. Proponentes de 
alguns padrões de TV digital defendem que seus sistemas podem prover “quase tudo o que as 
telecomunicações digitais podem oferecer”. Chega-se a sugerir que a TV digital poderia servir 
como um alívio para as mazelas sociais, inserir o cidadão no mundo digital, prover serviços de 
telecomunicações de forma eficiente e barata, atender a receptores fixos, móveis e portáteis, além de 
levar a TV de alta definição a todos os lares sem o auxílio de antenas externas. A TV digital seria o 
“Santo Graal” da moderna tecnologia digital. Infelizmente, tais afirmações carecem de seriedade e 
só servem para desviar o foco das discussões realmente importantes na implantação da TV digital.  
 
Uma premissa que deve ser considerada na escolha do padrão de TV digital é a preferência do 
telespectador brasileiro. Conforme pesquisa realizada pela Fundação CPqD e Anatel, ficou 
evidenciado que as pessoas consideram muito importante uma imagem de alta definição [2][3]. 
Também nos Estados Unidos, as pesquisas confirmam a clara preferência dos telespectadores 
americanos pela TV de alta definição. Esta constatação não causa surpresa, pois imagem e som de 
alta qualidade sempre despertaram grande fascínio nas pessoas. A indústria cinematográfica de 
Hollywood sempre reconheceu esse fato e sempre valorizou a qualidade visual e sonora dos filmes. 
Os equipamentos de filmagem propriamente dita, e os de projeção, usados nas salas de cinema, têm 
sido aprimorados continuamente com o advento de novas tecnologias. Um exemplo recente de 
melhora significativa de qualidade audio-visual é a tecnologia DVD, que é também o exemplo de 
maior sucesso em eletrônica de consumo dos últimos anos. Com o DVD, houve uma grande salto de 
qualidade de som e imagem, relativamente ao padrão VHS. Em breve, o padrão DVD deverá 
evoluir e incorporar o padrão HDTV, pois tecnologia já existe para isto. A médio prazo, os 
gravadores de HDTV deverão atingir o consumidor final, com preços que serão compatíveis com os 
atuais gravadores de VHS. 
 
A Constituição brasileira determina que a TV aberta deve ser gratuita e deve levar cultura, 
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informação, entretenimento e educação a todas as classes sociais. Daí a importância de se discutir 
com transparência as questões fundamentais que, em última análise, devem determinar o modelo de 
serviços para a TV digital. Se for adotado o modelo americano de distribuição dos recursos do 
espectro eletromagnético, as emissoras de TV estarão recebendo uma concessão gratuita do governo 
brasileiro, além da que já possuem para a TV analógica. São faixas espectrais de altíssimo valor 
comercial, o que aumenta significativamente a responsabilidade das emissoras no que toca ao uso 
da TV para fins sociais. 
 
Não há dúvida de que a tecnologia de TV de alta definição irá eventualmente se tornar accessível ao 
consumidor de baixa renda. Na eletrônica de consumo, há uma forte correlação entre baixo preço, 
escala de produção e concorrência. A história da indústria eletrônica mostra claramente que, se são 
garantidas condições de escala de produção e concorrência, o abaixamento dos preços é inevitável, 
independentemente do nível tecnológico do produto. Veja-se o exemplo do telefone celular que, no 
início, era um artigo de luxo dos países desenvolvidos. Hoje, sua utilização está disseminada em 
todas as camadas sociais, inclusive nos países pobres. 
 
Finalmente, deve-se considerar o conceito de Qualidade de Serviço, que tornou-se uma condição 
sine qua non para a aceitação dos serviços de telecomunicações digitais. Os usuários não estão mais 
aceitando os serviços de baixa qualidade, mesmo aqueles totalmente gratuitos. Muitas empresas do 
tipo “ponto.com”, que ofereciam serviços gratuitos de Internet, tiveram que encerrar seus negócios. 
Outras que oferecem acesso à Internet usando televisores convencionais de baixa resolução, 
também enfrentam dificuldades. Portanto, não se deve subtrair das discussões sobre TV digital a 
premissa da Qualidade de Serviço. 
 
 
3. Testes de Sistemas de TV Digital: Brasil (1999-2000) e EUA (2000) 
 
Os testes no Brasil foram devidamente analisados em nossa contribuição à Consulta Pública 237 
[1]. Faremos aqui uma avaliação dos principais resultados dos testes nos EUA, que foram de algum 
modo inspirados nos testes realizados no Brasil. 
 
Antes, e na ocasião dos testes em São Paulo, havia muita discussão nos EUA sobre o “fracasso” do 
sistema ATSC/ 8VSB, a possível adoção da modulação COFDM, a viabilidade de se adotar um 
padrão múltiplo, etc. Os testes de campo realizados em São Paulo fizeram aumentar as dúvidas 
sobre o desempenho do sistema 8-VSB frente aos sistemas baseados na modulação COFDM. Para 
resolver a questão, 30 organizações de “broadcasting” dos EUA implementaram um programa de 
testes denominado “VSB/COFDM Project” [4], com o objetivo de fazer um teste comparativo do 
desempenho das duas técnicas usadas em TV digital. Os testes foram realizados nas cidades de 
Washington/Baltimore e Cleveland. 
 
Os testes de campo nos EUA demonstraram que o sistema ATSC/8VSB apresenta 
aproximadamente 4 dB de vantagem sobre o sistema COFDM,  no aspecto da relação sinal-ruído. 
Alguns índices globais de recepção em Washington/Baltimore e Cleveland estão apresentados na 
tabela abaixo, para antenas com 30 e 6 pés de altura, bem como para antena interna. 
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 Washington/Baltimore Cleveland 
 30 foot 

outdoor 
6 foot 

outdoor 
indoor* 

 
30 foot 
outdoor 

6 foot 
outdoor 

indoor** 

8-VSB 75% 36% 32% 73% 28% 26% 
COFDM 48% 42% 28% 60% 14% 17% 

 
* distância transmissor-receptor menor que 25 milhas 
** distância transmissor-receptor menor que 30 milhas 

 
Os baixos índices de recepção, principalmente com antena interna, deixam bastante clara a 
importância de um sistema eficiente de antena, qualquer que seja o tipo de modulação utilizado. O 
sistema ATSC demonstrou vantagem significativa em recepção por antena externa com 30 pés de 
altura (9,14 m). Com antena de 6 pés de altura (1,83 m) houve um certo equilíbrio, e com antena 
interna, uma vantagem do sistema ATSC. Os americanos classificaram os resultados para antena de 
6 pés e antena interna como “desapontadores”. Os testes nos EUA puseram fim à polêmica COFDM 
versus 8-VSB, levando o FCC a confirmar o padrão ATSC como o único padrão a ser usado no 
mercado americano. 
 
Duas diferenças na metodologia dos testes no Brasil e nos EUA devem ser aqui mencionadas. Por 
um lado, os testes nos EUA foram muito mais abrangentes que os realizados em São Paulo, com um 
número muito maior de pontos de medição. Uma das principais falhas que chamamos a atenção na 
Consulta Pública foi a baixa validade estatística dos testes realizados no Brasil com os sistemas 
DVB-8k e ISDB, devido ao pequeno número de pontos medidos.  Por outro lado, os testes nos EUA 
foram realizados com a melhor configuração possível de sistema COFDM para recepção fixa (modo 
8k), comparando, assim, as implementações do “estado da arte” do momento. No Brasil, as 
medições com validade estatística usaram o receptor DVB-2k. 
 
Na comparação entre os testes realizados em São Paulo e os testes nos EUA, vários aspectos 
técnicos merecem destaque: 

• Nos testes nos EUA foram usadas antenas de transmissão mais elevadas que aquela usada 
no Brasil. Na verdade, mais importante que a altura da antena em relação ao solo é a 
altura em relação à altura média dos edifícios, tornando ainda mais evidente a 
inadequação de altura da antena de transmissão usada no Brasil. 

• As transmissões de teste nos EUA operaram com níveis de potência irradiada 
compatíveis com os que seriam usados numa transmissão normal. No Brasil, a potência 
irradiada foi muito baixa, conduzindo os testes para uma condição de cobertura pouco 
realista. 

 
Como conclusão, podemos afirmar que os pontos acima confirmam a correção de nossa análise, 
apresentada no relatório dirigido à Consulta Pública 237 da Anatel, sobre os resultados dos testes 
realizados em São Paulo. 
 

4. Recepção Fixa versus Recepção Móvel 
 
A capacidade de recepção móvel tem sido apresentada, às vezes, como uma das características mais 
desejáveis para a implantação de um sistema nacional de TV digital. Na verdade, este é um ponto 
bastante polêmico. Parece claro que o maior mercado de TV é o de recepção fixa, com receptores 
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estacionários. Para se ter capacidade de recepção móvel deve-se fazer concessões enormes de 
cobertura, potência consumida, taxa efetiva de bits, etc., penalizando fortemente o mercado de 
recepção fixa. 
 
A recepção de TV simplesmente não “combina” com o ato de dirigir um automóvel, ao contrário do 
que acontece com a recepção de rádio AM ou FM. Além disso, deve-se considerar que a recepção 
móvel de TV analógica, que também seria tecnologicamente viável, nunca despertou entusiasmo 
nem gerou tentativas sérias de implantação. Não se espera, portanto, que a TV digital possa mudar 
as motivações do mercado em direção à recepção móvel. 
 
Do ponto de vista técnico, existem empecilhos enormes para implantar um sistema de TV digital 
adequado para recepção móvel. Em primeiro lugar, todos os sistemas de TV digital conhecidos 
exigem altas potências de transmissão ou enormes reduções na taxa de bits para viabilizar a 
recepção móvel. Na melhor das hipóteses, os sistemas DVB-T e ISDB-T conseguem uma taxa de 
bits da ordem de 50% da taxa alcançável para recepção fixa, a não ser que se use potência de 
transmissão extremamente elevada. O sistema ATSC, em sua versão atual, não prevê modos de 
operação adequados para recepção móvel. As variantes que estão sendo desenvolvidas para 
recepção móvel no ATSC deverão permitir uma taxa efetiva de bits talvez equivalente à dos 
sistemas DVB-T e ISDB-T, mas só o tempo dirá se haverá ou não progresso nessa área. 
 
Além da perda de taxa, o que mais desestimula a implantação da TV digital para recepção móvel é a 
potência necessária para uma cobertura adequada. Sabe-se que para uma recepção fixa satisfatória, 
exige-se um nível de sinal (intensidade de campo) da ordem de 40 a 45 dBµV/m, enquanto para 
recepção móvel, o nível mínimo se situa em torno de 58 a 68 dBµV/m [5]. Isso significa que para 
recepção móvel, a potência transmitida deve aumentar de 200 a 630 vezes! Por exemplo, um 
transmissor de 50 kW, adequado para recepção fixa, deveria ser substituído por um transmissor de 
10.000 a 31.500 kW, que não é viável, técnica e economicamente. 
 
Na realidade, a relação de potência de transmissão é muito mais desfavorável para a recepção móvel 
que aquilo que as relações de intensidade de campo sugerem, já que devem ser considerados 
também os fatores de ganho e altura da antena de recepção. Tome-se, por exemplo, a relação de 
ganho das antenas. As antenas para recepção fixa de uso externo podem ter ganho superior a 10 dB 
em relação às antenas simples para recepção móvel. Outro fator significativo é a altura das antenas.  
Sabe-se que a potência do sinal recebido em VHF e UHF segue de perto a fórmula de Friss, mas 
considerando explicitamente a existência de uma forte reflexão no solo, o que resulta em 
 

P P h h
d

G Gr t
t r

t r= 



2

2

  

 
onde: 

Pr = potência recebida. 
Pt = potência transmitida. 
ht = altura da antena de transmissão. 
hr = altura da antena de recepção. 
d = distância entre o transmissor e receptor. 
Gt = ganho da antena de transmissão. 
Gr = ganho da antena de recepção. 
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É importante considerar aqui a diferença entre as alturas das antenas, para recepção fixa e móvel, 
respectivamente. Uma antena para recepção móvel tem altura típica de 2 m.1 Em contraste, uma 
antena coletiva no topo de um prédio de apartamentos pode ter 30 m de altura, ou mais. Segundo a 
fórmula acima, isso significa que a antena para recepção fixa irá captar um sinal 225 vezes mais 
forte que o recebido pela antena do receptor móvel. Ainda que se considere uma altura moderada de 
apenas 6 m para a antena de recepção fixa, o que é típico para antenas colocadas sobre os telhados 
das casas térreas, o sinal recebido pela antena de recepção fixa já será 9 vezes (9,5 dB) mais intenso 
que o sinal recebido pela antena móvel com 2 m de altura. Levando em conta esse fator, em 
conjunto com o fator da intensidade de campo, isso significa que a relação entre as potências 
transmitidas, para recepção móvel e fixa, respectivamente, deve passar de 200 a 630 vezes para 
1.800 a  5.670 vezes! 
 
 
5. Progressos Técnicos Recentes em TV Digital 
 
Na avaliação dos sistemas de TV digital, não se devem olvidar os desenvolvimentos técnicos que 
têm sofrido os componentes e os próprios projetos dos receptores de TV digital. Isto é mais  visível 
para os receptores que utilizam o padrão ATSC, mas os receptores para o padrão DVB também têm 
demonstrado evolução significativa. Nos receptores para o padrão DVB, já é normal hoje a 
possibilidade de recepção no modo 8k, que é mais eficiente que o modo 2k para recepção fixa.2 
 
Os receptores para o padrão ATSC têm apresentado evolução técnica, principalmente no 
desempenho dos circuitos equalizadores. Alguns receptores lançados no primeiro momento no 
mercado americano apresentavam desempenho aquém do esperado. Era notória a baixa capacidade 
dos primeiros receptores para o padrão ATSC em operar em ambientes urbanos com muito 
multipercurso de propagação. Esses receptores possuíam capacidade de equalização de apenas 10 
µs, o que era insuficiente para recepção adequada em certos casos. O baixo desempenho desses 
receptores foi habilmente explorado por uma rede de televisão americana no famoso teste no 
“Harbour Apartment”. Na ocasião, foi posta em dúvida a capacidade da modulação 8-VSB de 
operar em ambientes urbanos difíceis. Não obstante, após esse caso houve progresso significativo 
no desenvolvimento de novos chips e algoritmos de equalização, que permitem um aumento 
considerável na capacidade de um receptor 8-VSB de operar com ecos longos, de grande amplitude 
e de rápida variação. Os circuitos integrados atuais para equalização em receptores 8-VSB 
conseguem compensar ecos com 80 µs de atraso, 0 dB de atenuação e velocidade de até 100 Hz.3 A 
previsão é que esses circuitos integrados estejam sendo efetivamente incorporados nos receptores 
lançados no mercado de consumo americano em 2002-2003. 
 
                                                           
1 Nos testes de transmissão móvel realizados em São Paulo foi usado um veículo do tipo “van”. Num automóvel, a 
altura da antena de recepção provavelmente não ultrapassa 1,5 metros, tornando ainda mais débil o sinal recebido e 
ainda mais desfavorável a relação de potência. 
2 O modo 8k exige processadores mais complexos e mais caros que os processadores para o modo 2k. Circuitos 
integrados apropriados para o modo 8k não estavam disponíveis na introdução do sistema DVB na Inglaterra. 
Normalmente, um circuito integrado para o modo 8k é construído para ser compatível com o modo 2k, porém a 
recíproca não é verdadeira. 
3 Evidentemente, não se consegue atingir hoje todas essas especificações simultaneamente. De qualquer modo, a 
compensação de ecos variando com freqüência de 100 Hz permite antever a possibilidade de recepção móvel com 
modulação 8-VSB, ainda que o sistema ATSC não seja dirigido para esse tipo de aplicação. Deve-se lembrar que os 
primeiros receptores ATSC mal conseguiam operar com ecos variando na freqüência de 5 Hz. Os primeiros receptores 
que serviram de base para o desenvolvimento do sistema ATSC, tinham problema de velocidade de AGC (Automatic 
Gain Control) com variações de apenas 0,5 Hz. 
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6. HDTV e a Democracia de Consumo 
 
Provavelmente, uma das maiores falácias usadas contra a introdução da TV digital de Alta 
Definição (HDTV) é a de que seria uma televisão “de elite”, destinada a poucos usuários de alto 
poder aquisitivo. Não se deve esquecer que nos EUA, a TV digital de Alta Definição está sendo 
introduzida para ser “a” televisão, que irá eventualmente substituir a televisão analógica. Todos os 
fabricantes de televisores lançaram inúmeros modelos de TV digital em sua linha de produção. O 
objetivo da indústria de televisores é, obviamente, criar um mercado de enormes proporções. Nos 
EUA, a HDTV está sendo lançada para ser a televisão aberta de massa e não uma televisão de 
elite.4  
 
É interessante observar que os setores mais atrasados na introdução da TV digitais nos EUA são as 
redes de televisão. Isso é uma ironia, porque uma das motivações para se desenvolver um sistema 
de TV digital de alta definição foi o temor das emissoras de televisão de que a Comissão FCC 
repassasse uma parte do espectro de UHF, reservado para televisão, às empresas de 
telecomunicações que operam telefonia celular. Para a implantação da TV digital nos EUA, a FCC 
está concedendo um segundo canal (digital) a cada rede de TV que já opera com um canal 
analógico. As redes têm o compromisso de retornar à FCC o canal analógico quando a transição 
analógica-digital for completada dentro de mais ou menos dez anos. 
 
Uma das principais objeções levantadas contra a HDTV é o alto preço. Esse argumento, baseado 
nos preços atuais dos receptores nos EUA, tem vida curta porque os preços estão caindo 
rapidamente. Isso já ocorreu com outros produtos de consumo que ostentavam a conotação de “alta 
tecnologia” no momento da introdução no mercado (pode-se citar o forno de micro-ondas, TV em 
cores, VCRs, CD e DVD players, etc.). Mesmo agora, já é possível receber nos EUA um programa 
de HDTV em resolução normal usando-se um set-top box de baixo custo em conjunto com um 
aparelho de TV analógica convencional. Este modo de operação viabiliza uma transição suave entre 
o modo de resolução normal (com multi-programação) e o modo de alta definição. Este último 
modo, a nosso ver, é o único que tem chance de sobreviver a longo prazo. 
 
Um dos erros mais comuns no entendimento do significado da HDTV é que esse tipo de televisão 
exige necessariamente uma tela “grande”, incompatível com o tamanho típico das salas das casas 
brasileiras, etc.5 Na verdade, para ser apreciada adequadamente, a HDTV não exige 
necessariamente um tamanho grande de tela. Tudo depende da relação da distância de observação 
versus tamanho da tela. A televisão de alta definição, por exemplo, poderá ser desfrutada 
perfeitamente em telas tão pequenas quanto a dos laptops atuais.6 Com relação à distância de 
observação, para o mesmo tamanho de tela, um televisor de alta definição deve ser assistido a uma 

                                                           
4 Não será surpresa se os países que defendem hoje uma TV digital “democrática” de resolução convencional (SDTV) 
acabarem introduzindo HDTV como um serviço pago destinado às elites. Ironicamente, isso acontecerá se a HDTV se 
tornar um sucesso nos EUA e as programações de alta resolução de filmes e documentários começarem a se propagar 
pelo mundo através das redes de TV por satélite. 
5 Os profissionais de cinema, costumam usar a conotação quase pejorativa de “telinha” para a imagem de televisão. Na 
verdade, a televisão não está associada ao tamanho de tela. Existem projeções de TV convencional em telas maiores que 
a de muitos cinemas. Isso é notório em estádios esportivos. 
6 Os monitores atuais de computador, em geral com menos de 15 polegadas de diagonal, já apresentam um resolução 
virtualmente igual à de HDTV! Obviamente, a indústria de computadores e o respectivo mercado sabem o que estão 
fazendo. 
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distância menor que a de um de definição convencional! Um televisor convencional oferece uma 
imagem do tipo “buraco de fechadura”, onde o ângulo visual é relativamente estreito. Um televisor 
de alta definição oferece uma abertura visual mais panorâmica e portanto mais realista. É 
exatamente a mesma idéia do Cinemascope, Imax,7 etc., que procuram envolver o assistente com 
um campo visual bastante amplo. 
 
A denominação “Alta Definição” contida na sigla HDTV talvez seja responsável por várias 
conceituações errôneas. Do ponto de vista técnico, os padrões de HDTV atuais estão só 
minimamente apropriados para a capacidade do olho humano; seria até desejável uma resolução 
superior. Não há, portanto, desperdício de resolução. É importante lembrar que um sistema de 
televisão deve ser concebido tendo em vista as características próprias do olho humano. Um sistema 
de televisão que apresentasse uma resolução irrealisticamente elevada em relação à do olho humano 
representaria, é claro, um desperdício inaceitável de recursos técnicos, econômicos, etc. Não é o 
caso dos padrões de HDTV atuais! 
 
A menos que se tenha uma visão muito conservadora, deve-se reconhecer que a TV digital de Alta 
Definição é hoje perfeitamente viável do ponto de vista tecnológico e econômico. A HDTV é uma 
técnica que pode alavancar o progresso de inúmeros ramos da atividade econômica, não 
necessariamente relacionados diretamente com a televisão. Em particular, a indústria de monitores e 
displays pode ser a base estratégica para produtos onde a visualização seja fundamental, tais como 
os instrumentos médicos, displays para uso educacional, equipamentos científicos, video-games e 
brinquedos, computadores de mesa e laptops, equipamentos militares e para segurança em geral, 
veículos automotores e aviões, etc. Em suma, a TV digital de Alta Definição de massa poderá tornar 
disponível, a baixo custo, uma série de recursos visuais que encontrarão aplicações talvez 
inimagináveis nos dias atuais. 
 
 

7. Integração com Serviços de Internet 
 
No afã de reforçar as supostas vantagens técnicas dos sistemas de TV digital que desenvolveram, 
algumas organizações lançam a idéia de que a TV digital poderia levar a Internet a todos os lares, de 
forma mais barata e eficiente que o computador pessoal. Em nossa opinião, isso só aconteceria se a 
evolução dos computadores pessoais estagnasse, e os sistemas de TV continuassem evoluindo 
constantemente. A história dessas tecnologias não reforça esse ponto de vista. Os padrões de 
televisão, depois de estabelecidos, tendem a ficar tecnologicamente estáveis, justamente porque são 
padrões! A indústria de computação, por outro lado, por não ser regulamentada, mas determinada 
por leis de mercado, tem sido sempre muito mais dinâmica. É notória, por exemplo, a riqueza de 
“padrões” de vídeo desenvolvidos pela indústria de computação. Parece ser muito mais viável ao 
computador invadir o campo da televisão que o contrário. Hoje, praticamente todos os 
computadores possuem drives para DVD, permitindo que se assista televisão de alta qualidade na 
tela de um computador pessoal.  
 
A idéia de um padrão de televisão digital que “serve para tudo” precisa ser descartada com 
veemência. A TV digital não tem essa capacidade mágica, e desviar os recursos subsidiados para a 
                                                           
7 A definição da televisão convencional foi baseada na resolução dos filmes de 16 mm anteriores à 2ª Guerra Mundial. 
Desde então, o formato de 16 mm foi substituído pelo formato de 35 mm, com muito maior resolução. Até mesmo o 
filme de 16 mm, usado hoje para certos documentários onde a qualidade não é essencial, apresentam resolução muito 
maior que os do começo do século XX. Todavia, há quem defenda hoje que a televisão do 3º milênio deve continuar 
com a mesma resolução de 70 anos atrás... 
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TV digital, pensando que ela própria pode inserir a população no mundo digital, é um grande 
equívoco. Não resta dúvida de que a TV digital pode enriquecer a Internet, mas não englobá-la ou 
substituí-la. Em particular, a televisão digital não é um sucedâneo para o desenvolvimento e a 
fabricação de PC’s de baixo custo. 
 
8. TV Digital, Telecomunicações e o Consumo de Energia 
 
Na Seção 3, procuramos mostrar a grande dificuldade técnica de se tentar levar os sinais digitais 
para os receptores móveis em ambientes urbanos. Mostramos também que, mesmo limitando-se à 
recepção fixa, um bom planejamento pode economizar grande quantidade de energia nos 
transmissores dos grandes centros urbanos. É muito mais eficiente utilizar antenas externas nos 
topos dos edifícios, ao invés de se tentar captar o sinal com antenas internas. As antenas internas 
seriam usadas apenas nos pontos de sinal relativamente forte, e não como uma solução técnica 
preferencial. A propósito, ficou evidente nos testes realizados em diversas partes do mundo8, 
inclusive em São Paulo, que, independentemente do padrão, apenas cerca de 25% das residências 
podem captar sinal de TV digital com antena interna. Como o fator de atenuação das paredes das 
casas e prédios é muito elevado (maior que 20 dB), o nível de potência transmitida teria que ser 
aumentado de forma desproporcional para alcançar um número maior de receptores com antena 
interna, o que não é razoável. Aumento de potência de transmissão significa maior dispêndio de 
energia e maior poluição eletromagnética nos centros urbanos. É energia que o país não possui e 
poluição ambiental que a população não merece. 
 
É importante frisar que só na cidade de São Paulo deverão ser instaladas cerca de 15 estações de TV 
digital. Esses sinais vão se somar aos das TV’s analógicas já existentes (por quanto tempo não se 
sabe exatamente). Deve-se incluir também, é claro, os sinais das estações de rádio AM e FM já 
existentes. 
 
O problema do planejamento e o modelo de serviço são considerações que não podem ser 
negligenciadas. Está claro que o uso de antenas externas de alta diretividade pode diminuir 
significativamente as potências necessárias para uma boa cobertura em áreas urbanas e rurais. É 
importante também estimular o uso de receptores eficientes, com baixa figura de ruído. Existem 
hoje no mercado amplificadores LNA (Low Noise Amplifier) com menos de 2,8 dB de figura de 
ruído [6]. Ao invés de figura de ruído de 10 dB, como usada no Relatório do CPqD, pode-se 
construir facilmente receptores com figura global de ruído abaixo de 7 dB, levando a grande 
economia de potência de transmissão. 
 
É importante observar como os diversos padrões de TV digital se comparam quanto ao consumo de 
energia. Em condições adequadas, como discutido acima, e supondo que a recepção móvel não será 
contemplada, o padrão ATSC pode prover cerca de 3 a 4 dB de economia em relação aos padrões 
DVB-T e ISDB-T. Isto ficou claro nos testes em São Paulo, bem como nos testes recentes 
realizados em Hong Kong e nos Estados Unidos. A propósito, nesses dois últimos testes o sistema 
ATSC apresentou melhor recepção que o sistema DVB até em ambientes internos. Ficou evidente 
também, nos testes dos EUA, que a recepção com antenas de baixa altitude (6 pés de altura, no 
caso) é problemática, tanto para a modulação 8-VSB quanto para a COFDM. Isto confirma a 

                                                           
8 Veja-se, como exemplo, a conclusão dos americanos em “8 VSB/COFDM Comparison Report”, de dezembro de 
2000, página iii, no comentário sobre os resultados de recepção “indoor” em Cleveland: 

For indoor measurements, successful reception for 8VSB was 9 percentage points better than for COFDM. 
However, even 8VSB achieved only a 26% success rate, which is disappointing. 
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previsão da fórmula descrita na Seção 3 deste relatório, que mostra que o sinal fica cada vez mais 
fraco conforme se reduz a altura da antena de recepção.9 
 
É instrutivo observar como as empresas de telecomunicações, propriamente ditas, estão resolvendo 
os difíceis problemas de propagação nos centros urbanos. Uma proposta global se baseia nos 
sistemas celulares emergentes de terceira geração (3G), que vão levar a Internet móvel de alta 
velocidade aos receptores portáteis com capacidade de recepção de sinais de multimídia de alta 
qualidade, inclusive de televisão. Neste último caso, trata-se de sinal de “broadcast” que será 
transmitido para vários usuários nas células, permitindo o oferecimento de um serviço de baixo 
custo. Os sistemas 3G e suas evoluções utilizarão técnicas de modulação altamente eficientes 
(WCDMA), servidas por macrocélulas, microcélulas e até picocélulas, com total interpenetração 
dos sinais, reduzindo as “sombras” e garantindo um sinal de alta qualidade em todos as regiões e 
ambientes. São sistemas altamente eficientes no uso da potência utilizada. Havendo informação a 
ser transmitida, a estação rádio-base despende energia com a transmissão de sinal, mas só em 
quantidade mínima comparada com a de um transmissor de TV digital de cobertura global. Não 
havendo informação a ser transmitida, a estação rádio-base não gasta energia, a menos, é claro, dos 
fracos sinais pilotos e de sincronização. Em contraste, um transmissor de TV digital deve ficar 
ligado continuamente, mesmo quando houver poucos receptores em funcionamento. 
 
Pode-se alegar que a TV digital também conseguiria atingir um maior nível de eficiência no uso da 
energia, com o emprego de redes de freqüência única (SFN). Infelizmente, o nível de investimento 
necessário para implantar um sistema SFN torna essa técnica quase inviável. Há indicadores de que 
seriam necessários vários bilhões de dólares, mesmo em países de pequena extensão territorial [5]. 
Os chamados “gap-fillers” são certamente mais baratos que um sistema SFN, mas 
proporcionalmente menos eficientes (e também mais vulneráveis aos cortes governamentais de 
energia, vulgo “apagões”). 
 
 

9. Reservas de Mercado a Serem Evitadas 
 
Uma das marcas da vida econômica no Brasil, nos últimos anos, foi a eliminação de reservas de 
mercado que prejudicavam o desenvolvimento do país. Reservas de mercado inteligentes podem até 
se justificar em certos casos, desde que tragam reais benefícios para a toda a sociedade, não apenas 
para alguns poucos. 
 
A introdução da TV digital no Brasil, dependendo da forma como for realizada, pode trazer de 
volta, de forma camuflada, certos aspectos negativos da reserva de mercado. Uma maneira em que a 
reserva de mercado poderia ressurgir, seria através da “adaptação” de certos parâmetros dos padrões 
de transmissão para a “realidade” brasileira. Por exemplo, uma simples alteração num valor-chave 
de freqüência do padrão, que representaria custo nulo aos fabricantes de receptores de TV digital, 
seria suficiente para garantir uma reserva artificial, mas efetiva, de mercado. Deve-se lembrar que 
poucos anos atrás eram comuns as dispendiosas e absurdas conversões (NTSC para PAL-M) de 
televisores, gravadores de videocassete e videogames adquiridos no exterior. 
 
Deve-se precaver contra o risco de adotar um padrão de TV digital que existe apenas em poucos 

                                                           
9 É uma questão técnica interessante saber como ficaria a recepção em um aparelho portátil na praia, com a antena de 
seu receptor portátil a apenas 40 cm do solo. É possível que, nessas condições extremas, a fórmula da potência recebida 
não se aplique com muita precisão. De qualquer forma, é uma questão que merece ser considerada. 
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países, ou que ainda não foram introduzidos nos países de origem. Economia de escala e 
competição são, evidentemente, fatores fundamentais para abaixar os preços a níveis accessíveis a 
toda população. Considerando que no Brasil utiliza-se a canalização de 6 MHz, a adoção de um 
sistema que é utilizado em outros países exclusivamente nas versões de canalização de 7 e 8 MHz 
constitui-se num exemplo desta opção de risco. 
 
Por fim, não se deve esquecer do risco de aumentar a segmentação do mercado de televisão, através 
da criação de fatias de mercado de “luxo”, através da monopolização da qualidade do sinal 
transmitido. Uma elitização do mercado de televisão poderia resultar de uma regulamentação que 
obrigasse as emissoras a transmitir um sinal “democrático” de resolução convencional, destinado 
aos telespectadores da TV aberta, deixando livre a possibilidade de cobrança pela transmissão de 
imagens de alta definição. 
 
 
10. Implantação de um Sistema de TV Digital 
 
Há uma percepção técnica - errônea em nosso ponto de vista - que é possível implantar um sistema 
de TV digital usando baixo nível de potência irradiada, baixa altura de antena de transmissão e 
antena interna de recepção. Segundo essa percepção, bastaria usar um tipo especial de modulação - 
ou uma variante de um padrão de modulação - e todas as dificuldades técnicas seriam superadas. 
Infelizmente, não existe tal mágica! Parece claro que a implantação de um sistema nacional de TV 
digital exigirá melhoras consideráveis no nível técnico da infraestrutura existente hoje para a 
televisão analógica. 
 
Um dos fatores mais fundamentais para a implantação de um sistema de TV digital é a altura da 
antena de transmissão. A altura da antena é até mesmo mais importante que a potência de 
transmissão. O aumento da altura aumenta a cobertura, reduz os efeitos de “sombra” e de 
multipercurso, e reduz a exposição das pessoas à radiação eletromagnética.10 
 
A cidade de São Paulo, por suas características particulares de relevo, induziu a maioria das 
emissoras de televisão a migrar as antenas de transmissão do Pico do Jaraguá para a Av. Paulista. O 
resultado é um alto nível de poluição eletromagnética na região.11 Uma forma alternativa de garantir 
cobertura adequada para a cidade de São Paulo, com níveis de potência moderados, e com baixa 
exposição do público à radiação, seria a construção de uma torre de uso comunitário12 de grande 
altitude (300 a 500m) com múltiplas antenas de transmissão. Como exemplos de torres de televisão 
de grande altitude pode-se citar as cidades de Toronto, Seattle, Moscou, etc. Na cidade de Nova 
Iorque, o edifício Empire States, devido à sua grande altitude, é uma base natural para antenas de 

                                                           
10 A Av. Paulista em São Paulo, com dezenas de antenas de transmissão de TV e FM, tornou-se um bom exemplo de 
caos eletromagnético. O efeito da radiação sobre as pessoas que vivem e trabalham nessa região nunca foi devidamente 
analisado. Um caso célebre de alta exposição à radiação eletromagnética é o da Rádio Vaticano, onde se suspeita de um 
aumento no número casos de leucemia causados pela exposição às enormes potências dos transmissores de ondas curtas. 
Na Itália há vários processos judiciais exigindo indenizações por possíveis casos de câncer e outras doenças induzidas 
por excesso de radiação eletromagnética.  
11 Os técnicos que dão manutenção em aparelhos eletrodomésticos defrontam-se freqüentemente com o mau 
funcionamento produzido pelos “sinais” induzidos.  
12 Uma torre comunitária poderia ser construída por um consórcio privado, ou até mesmo pelo poder público, que teria 
como fonte de receita o aluguel de uso. 
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televisão. 
 
Antenas de transmissão de grande altura, com baixo fator de irradiação em direção às regiões 
circunvizinhas, e níveis moderados de potência, poderiam reduzir dramaticamente o campo 
eletromagnético na região da Av. Paulista, garantindo, ao mesmo tempo, uma cobertura adequada 
de toda a cidade de São Paulo. Este tipo de solução poderia ser aplicado a muitas outras cidades e 
capitais do país. 
 
 
11.  Conclusões 
 
Neste relatório, procuramos enfatizar vários aspectos técnicos e de mercado que não têm sido 
considerados nas discussões sobre a implantação da TV digital no Brasil. Em particular, procuramos 
mostrar que: 
 
• O mercado predominante para TV digital é o de recepção fixa. 
 
• A implantação de um sistema de TV digital baseado nos três padrões existentes, que permita 

recepção móvel, implica em perdas enormes, até inaceitáveis, de outras capacidades do sistema 
de comunicação. 

 
• Os sistemas celulares de terceira geração irão viabilizar a transmissão de sinais de multimídia e 

TV aos terminais portáteis e móveis de forma altamente eficiente, com excelente Qualidade de 
Serviço e grande economia de energia. 

 
• Os testes comparativos mais recentes dos vários sistemas de TV digital, realizados nos EUA, 

demonstraram em campo as vantagens da modulação 8-VSB sobre a modulação COFDM, 
confirmando os testes de laboratório realizados no Brasil. Os testes em campo no Brasil levaram 
a resultados confusos devido basicamente à baixa altura da antena de transmissão e à baixa 
potência irradiada. 

 
• A Televisão Digital de Alta Resolução é uma opção nacional estratégica, abrindo possibilidades 

técnicas e econômicas de longo alcance. 
 
• Não há incompatibilidade entre Televisão Digital de Alta Resolução e mercado de consumo de 

massa. 
 
• A Televisão Digital não é um sucedâneo dos computadores pessoais para acesso à Internet. 
 
• A escolha do padrão de televisão digital não deve criar reservas implícitas de mercado, que 

levem a restrições da escala do mercado e a aumento de preços dos televisores. 
 
• A implantação de um sistema de TV digital com Qualidade de Serviço exigirá uma infraestrutura 

com características técnicas adequadas. Isso é particularmente importante para o sistema 
transmissor e antenas. 

 
• A implantação de um sistema de TV digital na cidade de São Paulo se beneficiaria enormemente 

da construção de uma torre de grande altitude com múltiplas antenas de baixa irradiação em 
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direção às regiões circunvizinhas. 
 
• Deve-se evitar a adoção de sistemas que não sejam utilizados em outros países no formato de 

canalização adotado no Brasil, isto é, com canais de 6 MHz. 
 
• A implantação de um sistema deve levar em consideração os custos de engenharia ainda não 

amortizados dos vários sistemas. As soluções cujos custos de engenharia ainda se encontram no 
topo da curva devem ser avaliadas com reservas.  

 
• Deve-se também evitar a adoção de sistemas que não tenham sido efetivamente testados nos 

países de origem, tanto do ponto de vista técnico quanto de mercado. Há que se considerar, 
inclusive, notícias recentes sobre dificuldades de mercado em um sistema de TV digital que, até 
pouco tempo atrás, era usado como exemplo de grande sucesso dessa tecnologia [7]. 
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