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A TECNOLOGIA DIGITAL E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO

O princípio básico da tecnologia da comunicação moderna está fundamentado na

conversão de uma forma natural de informação – uma palavra falada, por exemplo que é uma

forma natural de ondas sonoras – em outra forma de energia, qual seja, um sinal elétrico.

O tipo de dispositivo que faz esta conversão é chamado de transdutor e, no caso da

voz, ele a converte em um sinal elétrico e depois a reconverte novamente em um sinal sonoro.

O transdutor atua como um link entre nosso sistema de comunicação e o mundo natural.

Alguns tipos de transdutores podem ser considerados como extensões dos nossos sentidos,

convertendo o que falamos, ouvimos ou vemos em sinais que podem ser processados,

armazenados e transmitidos (MIRABITO; MORGENSTERN, 2001, p.113). Foi assim com o rádio,

o toca-discos, gravadores de fita e a televisão.

Somente na década de 1980, essas extensões entraram no mundo digital, como, por

exemplo quando surgiu o Compact Disc, o CD de áudio – uma das primeiras tecnologias

digitais, destinadas ao público amador com uma interface transparente para o usuário, ou seja,

sem a necessidade de conhecimentos de Informática. Foi uma invenção que desencadeou

toda uma revolução no conceito de conversão e armazenamento de sinais, pois, a partir de

então, era possível oferecer ao consumidor um dispositivo portátil com qualidade de som

digital, algo inimaginável até aquele momento.

A digitalização dos sinais de áudio e de vídeo permitiu sua compactação por meio de

protocolos definidos e softwares específicos e iria modificar definitivamente todo o campo das

telecomunicações. Na década de 1990, uma necessidade de ordem prática surgiu sob dois

aspectos: como garantir o crescimento do mercado global de telecomunicações se o espaço

virtual pelo qual as ondas eletromagnéticas trafegam é finito? e, se acontecesse o saturamento

desse bem escasso, definido como o espectro eletromagnético?
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TV DIGITAL – UMA TECNOLOGIA NECESSÁRIA E OBRIGATÓRIA

Por que obrigatória?

A explicação simplificada consiste em que o espectro eletromagnético é um ambiente

de ocupação restrito, não pode ser ampliado, sendo, portanto, finito e deve ser objeto de uma

utilização racional com a devida regularização por meio dos governos. Trata-se de um espaço

virtual composto por todas as frequências eletromagnéticas, desde as ondas de rádio até os

raios X. É nesse espaço virtual que trafegam todas as radiofrequências para muitos serviços

essenciais, como as comunicações em geral, sejam elas móveis, sem fio e por satélite; a

difusão de rádio e televisão; serviços de transportes; localização via rádio (GPS/Galileo) e

muitas outras aplicações: alarmes, sistemas remotos, aparelhos auditivos, microfones,

equipamentos médicos, etc.

Com o avanço da necessidade de uso das telecomunicações (TVs, rádios, telefonia móvel,

etc.) o espaço do espectro eletromagnético destinado a essa atividade estava ficando saturado

nos grandes centros urbanos, então, desse modo, foram criadas técnicas para comprimir os

sinais analógicos. O primeiro grande impacto ocorreu quando os aparelhos celulares foram

trocados para a tecnologia digital, permitindo inclusive que houvesse um número muito maior

de aparelhos.

ASPECTOS HISTÓRICOS E TECNOLÓGICOS DA TV DIGITAL

Outras tecnologias como a TV e o rádio seguiram o mesmo caminho e, assim, a

utilização desse espectro vem sendo otimizada. Quando os sinais de TV são digitalizados,

ocupam menos espaço na faixa espectral que os da antiga TV analógica: um sinal de TV

analógico ocupa o espaço equivalente de até oito emissoras de TV Digital dependendo do

sistema escolhido, deixando espaço livre no espectro eletromagnético para outras formas de

utilização.

O processo de digitalização dos sinais de televisão teve início nas transmissões via

satélite, com o sistema europeu chamado de DVB (Digital Video Broadcast) desenvolvido em

1993 (HISTORY OF THE DVB PROJECT, 2013, pg.1).
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Os satélites de comunicação, indispensáveis para a difusão da televisão em grandes

territórios e para a globalização da informação, são um recurso oneroso e restrito e dependem

de custos na faixa de centenas de milhões de dólares, empregados na fabricação e no

lançamento de cada satélite artificial. Sua capacidade de receber e retransmitir os sinais de

televisão como um espelho, são, porém, finitos em termos de quantidade de informação a ser

recebida e transmitida e relativos ao tempo de vida útil do próprio aparelho, gerando uma

cadeia de custos muito elevada.

A maioria dos modelos destinados ao uso comercial das telecomunicações é do tipo

geoestacionário e ficam alocados em um cinturão imaginário, acima da Linha do Equador,

localizado a 35.786 quilômetros da superfície de nosso planeta. Tal teoria foi imaginada em

1928 por Sir Arthur Charles Clarke, renomado engenheiro e cientista inglês, sobrevindo, daí, o

nome de cinturão de Clarke, para esse cinturão imaginário. Foi Clark quem previu que a esta

distância da superfície terrestre, um satélite artificial ficaria em uma posição fixa no espaço,

com uma rotação diretamente relacionada à rotação terrestre (MIRABITO, 2001, p.70; About

Sir Arthur). Esta característica foi denominada de geoestacionária e é o que permite que uma

antena transmissora (parte de um sistema chamado Up-link) seja apontada para um

determinado local fixo no espaço, bastando saber as coordenadas de um determinado satélite

de transmissão e, também, que uma antena parabólica receptora seja apontada para o mesmo

ponto no espaço e receba a reflexão deste sinal. O satélite age como um espelho do sinal

enviado e o rebate para a superfície terrestre. (WHALEM; JISC. Basics of satellite

communications; MIRABITO, 2001, p.71).

A quantidade de informação que um satélite é capaz de receber e transmitir é medida

inicialmente em uma faixa de frequência Megahertz mas, depois da digitalização dos sinais foi

possível fazer uma conversão em quantidade de dados, Megabits. Sua capacidade está

diretamente relacionada ao número de receptores que recebem o sinal vindo da Terra e o

amplificam para devolvê-lo, chamados de transponders. O sinal de uma televisão analógica

ocupa hoje um enorme espaço, consumindo boa parte do uso de um transponder, cujo aluguel

está na casa de dezenas de milhares de reais por mês, em contratos mínimos de cinco anos.
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Com o advento da tecnologia digital de compressão de sinais de áudio e vídeo, foi

possível manter a qualidade e otimizar o uso deste escasso recurso utilizando a compressão

digital para enviar sinais, ou seja, utilizando cada vez menos Megabits de um transponder. Na

década de 1990, este tipo de serviço digital era destinado apenas ao tráfego de sinais internos

das emissoras. Por exemplo, uma partida de futebol primeiramente é transmitida do campo de

futebol para sede da emissora central de uma rede, para depois ser enviada para os aparelhos

dos telespectadores. Com os sinais digitais as empresas de televisão puderam adquirir

“bandas” menores para transmitir esses eventos e com isto reduzir custos.

TV Digital e TV de Alta Definição

A consolidação da TV Digital no uso das transmissões por satélite abriu a possibilidade

de que operadoras de sistemas chamados de DTH (Direct to Home) utilizassem a compressão

de sinais, a fim de oferecer inúmeros canais diretamente ao consumidor através da recepção

por antenas parabólicas para competir com as TV´s a cabo. Assim, um único sinal de satélite

conteria vários canais comprimidos, refletindo os sinais desse canal para todo o território de

um país, ou mesmo internacionalmente, sendo necessário apenas instalar uma antena em

cada residência e aparelhos conversores que separam o sinal do satélite em vários canais e

convertem a saída para ser assistida em uma TV convencional, analógica. Esses aparelhos

conversores são os Setup Box, com os quais qualquer televisor pode exibir centenas de canais,

muito mais que os sistemas de cabo analógicos, limitados exatamente por não comprimirem

os sinais. Paralelamente a essa nova possibilidade de assistir televisão via satélite em casa,

com qualidade muito superior ao sistema analógico, a indústria de televisores começa a

oferecer telas cada vez maiores para uso doméstico e as indústrias de aparelhos começam a

desenvolver a possibilidade de gravação em formato digital. Surgem, então, os primeiros

videocassetes digitais e um aparelho doméstico para substituir o videocassete analógico, o

DVD (Digital Video Disc) e essa corrida pela qualidade de imagem e som resgata o antigo sonho

de uma TV com qualidade próxima ao cinema: a TV de Alta Definição. Em 2001, Michael

Mirabito e Barbara Morgenstein, autores do livro The New Communications Technologies

(MIRABITO, 2001, p. 157) afirmavam que a TV de Alta Definição havia sido o resultado de um

processo natural da melhoria da tecnologia e do crescimento da indústria. Ainda segundo os

autores, o desafio relacionado a maiores telas de TV foi o que acelerou as pesquisas nos EUA.
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Tanto japoneses como europeus, já haviam, na década de 1980, testado, e mesmo,

definido um padrão para a criação de uma televisão de alta definição, mais próxima da

qualidade do cinema. Aliás, este sonho era acalentado pelos laboratórios da empresa estatal

de radiodifusão japonesa, NHK (Nippon Hōsō Kyōkai), desde a década de 1960. Efetivamente,

os japoneses chegaram a implantar uma TV analógica de alta definição na década de 1980,

utilizando satélites, mas tornou-se inviável exatamente pelo impacto que causaria no uso do

espectro eletromagnético, congestionando ainda mais os sinais nas grandes cidades. O padrão

definitivo dessa tecnologia surgiu através do ATSC norte americano (Advanced Television

Committee), que definiu as características básicas para a TV Digital Standard e a de Alta

Definição, permitindo diversas configurações.

Porém, um sistema padrão para a transmissão terrestre e aberta era outro processo:

da mesma forma que os padrões de transmissão de TV terrestre analógica (PAL, SECAM, NTSC,

PALM) geraram enormes recursos para os países desenvolvedores, a definição de um novo

padrão deu início a novas batalhas tecnológicas, na criação de um padrão para a TV Digital

Terrestre, ou seja, terrestre e gratuita, para substituir a televisão analógica.

TV Digital Terrestre

Um dos primeiros países a implantar um sistema de transmissão de TV Digital Terrestre

foi os EUA – era o ATSC .Porém, um sistema como esse é um enorme potencial de geração de

negócios e outros foram lançados: o DVB-T europeu, o ISDB-T japonês e um sistema próprio da

China, o DMB. São esses os novos sistemas que dividem hoje o mundo com um grande jogo

político-tecnológico para convencer cada país a adotar sua tecnologia.

Os investimentos realizados para a implantação da TV Digital Terrestre em todo o

mundo são calculados em trilhões de dólares em equipamentos, infraestrutura e softwares e

só foi possível graças à obrigatoriedade. Ou seja, é obrigatório para as emissoras de TV, pois, se

a emissora não migrar para o sistema digital não vai transmitir mais e é obrigatório para o

consumidor, pois se não comprar um novo aparelho ou um Setup Box digital não poderá mais

assistir à TV gratuita.
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Pouquíssimos países ainda não encerraram as transmissões analógicas, o chamado

“apagão analógico”, a partir do qual, quem tiver um televisor não adaptado à tecnologia digital

não poderá mais ver TV mas, muito antes disso, a indústria foi suficientemente inteligente para

aproveitar o momento e desenvolver, e vender, o conceito de uma nova TV: digital, sem

chuviscos, com alta qualidade de imagem e som e com outras possibilidades do universo

digital como apelo necessário para convencer os consumidores a realizarem a troca de todo

um parque de milhões de aparelhos de televisão já existentes.

Foi como dizer a milhões de donos de automóvel que em alguns anos o combustível

será o hidrogênio e quem não comprar um carro novo, ou pelo menos não adaptar o seu, não

andará mais de automóvel. O primeiro país a desligar totalmente as transmissões de televisão

analógica terrestre foi a Holanda, em 2006 (STARKS, 2007).

No início, os maiores beneficiados com essas mudanças foram as empresas fabricantes de

equipamentos de televisão, e os governos, que terão como administrar melhor o espectro

eletromagnético. Depois veio a grande discussão na Europa, EUA e América Latina sobre a

destinação dessa sobra da TV analógica para as tecnologias 4G e Wi-Fi, a chamada disputa dos

700 MHZ, que vai gerar enormes recursos com o leilão desse espaço para as operadoras de

telefonia, agora, 2020, é a entrada do 5G na frequência dos sinais de satélite analógicos ainda

existentes

É oportuno observar que esse tipo de discussão sobre o mercado é o mesmo desde a

criação da televisão, como Johnston já afirmava em 1946:

O principal inconveniente na expansão comercial da televisão é a
divergência de interesse entre as estações transmissoras e os
fabricantes de equipamento. Estes últimos podem contar com lucros
certos vendendo receptores de televisão a preços módicos, mas as
estações terão que funcionar com prejuízo até que alcancem a
‘circulação’ adequada, isto é, até que haja suficiente público para
televisão de modo a atrair o patrocínio dos grandes anunciantes.
(JOHNSTON, 1946, p.40).
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E, concluindo, o autor acrescenta:

Por esse motivo é possível que as estações estejam condenadas a
perder dinheiro durante muitos anos, havendo até quem diga que
nunca poderão ganhá-lo. Entretanto, os otimistas asseguram que as
emissões e os programas de categoria aparecerão rapidamente, em
havendo número razoável de pessoas que estejam interessadas e
disponham de receptores de televisão (JOHNSTON, 1946, p.41)

Com a melhoria da qualidade dos equipamentos e desenvolvimento de novos

protocolos de compressão, a TV Digital tem conseguido diminuir cada vez mais a largura de

banda utilizada, os novos protocolos em desenvolvimento já permitem que um sinal de

altíssima qualidade, com definição maior do que quatro vezes um sinal de TV HD (High

Definition), o UHD (Ultra High Definition) ou 4K, utilize uma banda três vezes menor do que um

antigo sinal analógico e já é o novo modelo adotado pelo sistema ATSC 3.0 nos EUA.

O ATSC 3.0 é a última tecnologia em TV Digital aberta, com vídeo Ultra HD de até 3.840

× 2.160 (8,2 megapixels) a 60 fps, áudio em múltiplos canais para uma experiência envolvente,

utiliza a tecnologia IP, Internet protocol, para transporte de sinais e um recurso endereçável da

codificação de transmissão permite o “zoneamento” de serviços de programação, publicidade

e dados - apoiando a expansão dos serviços de radiodifusão, como conteúdo direcionado

geolocalização e publicidade e integra a TV aberta e a TV pela Internet, para uma experiência

híbrida
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