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Resumo - Este trabalho faz um relato histórico da 

construção do Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), 
desde a sua instituição pelo Decreto 4.901, em junho de 
2006 até o atual estado-da-arte da área. O SBTVD foi 
criado para ser um novo padrão e oferecer aos brasileiros 
a mais moderna tecnologia existente, além de ser uma 
ferramenta de inclusão digital e social para todas as classes 
sociais, credos e regiões do país, o que representa um 
público de cultura heterogênea e de contrastes sociais 
marcantes que deverá, em alguns anos, ter acesso a esta 
tecnologia inevitável que substituirá até o ano de 2016 o 
atual sistema analógico de transmissão televisiva. 
 
Palavras-Chave: Ginga, Interatividade, SBTVD, Televisão 
Digital. 
 
 

Abstract - This study is a historical survey about the 
construction of the Brazilian Digital TV System (SBTVD – 
Sistema Brasileiro de TV Digital), since its establishment by 
the Decree 4901 in June 2006, until its current state-of-art. 
This new standard was created in Brazil to offer the most 
modern technology available and a tool for digital and social 
inclusion of the Brazilian citizens, directed to all classes, 
faiths, and regions. This public of heterogeneous culture and 
social contrasts should in some years have access to this 
innovative technology, which will replace the current analog 
television system by the year 2016.  
 
Index Terms - Interactive Digital Television, Ginga, SBTVD. 
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I. INTRODUÇÃO 

 
 revolução digital da década de 1990 não só 
provocou uma sobrecarga de informações, como 
ofereceu possibilidades incontáveis ao telespectador.  
A primeira revolução digital em massa nos 

domicílios começou em dezembro de 1995 com o lançamento 
do DVD (Digital Video Disc), quando pela primeira vez foi 
possível gravar um filme inteiro em um disco inteiramente 
digital. Este avanço tecnológico só foi possível com o uso de 
outra tecnologia criada nesta mesma década: a compressão 
digital. Um filme precisaria quarenta vezes mais espaço e, se 
fosse comparado a um DVD, o disco teria quase um metro de 
diâmetro para conter o filme em seu formato original 
(descompactado). Com o uso da compressão digital, foi 
possível comprimir o vídeo em uma proporção 40:1 usando a 
compressão MPEG-2 (Moving Picture Expert Group).  Além 
da inserção desta tecnologia nos lares, o DVD trouxe outra 
novidade que não existiam nos vídeos cassetes: a interação do 
telespectador com o filme e inúmeros recursos adicionais 
[HISTORY, 2009]. 

Nos dias atuais, o uso da computação não se restringe 
apenas a computadores, pois o microchip está em quase tudo o 
que se usa hoje, como em telefones, câmeras fotográficas, 
tocadores de MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3), cafeteiras, 
sistemas de alarme, entre muitos outros os quais não temos 
consciência por estarem incorporados em nosso cotidiano.  

Com a superposição da informática e das telecomunicações 
que a ubiquidade do microchip provoca, o campo de atuação 
da televisão adquire uma enorme diversificação. Um século de 
acelerada evolução tecnológica da televisão passou-se desde as 
primeiras invenções, mas a era da informação está apenas 
começando, já que quando o tema é televisão digital 
certamente a palavra mais apropriada é “convergência”. 

Em um primeiro momento, é importante ressaltar o contexto 
deste tutorial: o Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre, ou 
seja, a transmissão televisiva que ocorre pela radiodifusão e é 
destacada na Fig. 1. 

 
 

Tutorial: TV Digital e o Sistema 
Brasileiro de TV Digital 

Christian Brackmann, Paulo Roberto Gomes Luzzardi 

A 
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Fig. 1. Cenário de Distribuição 
de Conteúdo [RBSTV, 2008] 

O governo considera a TV Digital (TVD) uma ferramenta 
de inclusão social e digital para a população carente, 
disponibilizando serviços de saúde, previdência e outras 
funções nos seus domicílios. Na Tabela , pode-se perceber a 
grande carência de computadores e internet nos domicílios 
brasileiros, porém, um número altíssimo de televisores por 
casa. Esta elevada presença de televisores nos domicílios pode 
vir a ser um excelente meio de inclusão digital e social para o 
país. 

TABELA I 
PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ALGUNS BENS DURÁVEIS E SERVIÇOS 

DE ACESSO A COMUNICAÇÃO POR ANO [PNAD2008, 2009] 

 
 

I. A INCLUSÃO, DIGITALIZAÇÃO E INTERAÇÃO 

 
Em sua base, o fato de a TV ser transmitida de forma digital 

ou analógica poderia ser apenas uma questão técnica, tendo 
como efeito para seus telespectadores apenas a mudança de 
qualidade de som e imagem. Porém, o processo de 
digitalização possibilita a transmissão de múltiplas 
informações por canal, interatividade e convergência digital 
[CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007]. De acordo com o decreto 
de Junho de 2006, o Sistema Brasileiro de TV Digital 
(SBTVD) é uma ferramenta de inclusão social e digital, além 
de ser uma evolução tecnológica necessária. 

Segundo muitos especialistas no assunto, a exclusão digital é 
causada por outra razão muito conhecida pelo brasileiro: o 
aumento da exclusão social. A TV Digital surgiu com este 

propósito: tentar acabar com o a exclusão digital no Brasil 
pelo seu principal meio de comunicação (vide Tabela 1). 

O início desta empreitada deu-se com o decreto presidencial 
Nº. 4.901, que instituiu o Sistema Brasileiro de TV Digital. O 
decreto, além de nortear a transição do sistema analógico para 
o digital, deixou claro que esse avanço tecnológico não se 
restringiria a uma simples troca de equipamentos, mas incluiria 
também uma preocupação com a inclusão social por 
intermédio da TV e com o desenvolvimento da indústria 
nacional [BECKER; FORNARI; HERWEG, 2006].  

Após uma breve visão política/social do Sistema Brasileiro 
de TV Digital, realiza-se uma breve descrição técnica de 
implantação. 
 

A. A Digitalização da Televisão 

A década de 1980 foi marcada pelo estudo e pesquisa de um 
novo estágio evolutivo da televisão: a TV Digital. Somente na 
década de 1990 a tecnologia subjacente à TV Digital se 
consolidou e começaram os testes de transmissão e recepção 
do sinal digital por cabos, ondas eletromagnéticas (transmissão 
terrestre) e satélites com seus diferentes padrões. Somente no 
ano de 2003, com a queda expressiva dos preços de 
microprocessadores, o Japão iniciou pesquisas da TV de alta 
definição e definiu o padrão ISDB (Integrated Services Digital 
Broadcasting). É importante conceituar corretamente os 
termos sistema e padrão: (a) sistema é o conjunto de padrões 
tecnológicos que compõem harmonicamente o sistema de TV 
Digital; enquanto que (b) padrões geralmente demandam anos, 
senão décadas para serem desenvolvidos e testados, o que 
requer altíssimos investimentos. 

Assim, as especificações, alinhadas com as determinações do 
Fórum SBTVD, sempre estiveram ancoradas na premissa de 
que, para tornar os receptores viáveis economicamente, a 
relevância do mercado internacional precisa ser considerada 
sem perder de vista as grandes tendências mundiais, partindo, 
portanto, de padrões existentes. 

O desenvolvimento de um novo sistema de TV Digital seria 
muito oneroso para o Brasil, por isso recorreu-se a padrões já 
pré-existentes. Estes padrões foram concebidos levando em 
consideração as condições e peculiaridades dos países 
proponentes e seguindo objetivos diversos, sendo que cada um 
deles foi amplamente testado e analisado por entidades e 
especialistas brasileiros para a escolha do futuro padrão 
brasileiro. Os padrões levados em consideração foram 
(MONTEZ, 2005): 

 
• Estado-Unidense: ATSC (Advanced Common Application 

Plataform) 
Padrão que privilegia uma imagem de alta definição e não 

demonstra preocupação com a mobilidade e a interatividade 
 
• Europeu: DVB (Digital Video Broadcasting) 

Privilegia a múltipla programação, a interatividade e novos 
serviços. 

 
• Japonês: ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) 
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Além da alta definição das imagens, tem como característica 
marcante a mobilidade. 
 

Em outras palavras, pode-se notar que os três padrões 
possuem pontos fracos e mesmo tempo fortes. Por este motivo 
a comissão brasileira decidiu adotar a flexibilidade como uma 
característica importante de forma a respeitar os desejos dos 
consumidores. 

Para o Brasil, um padrão de televisão digital deveria 
contemplar as reais necessidades da sociedade brasileira, tendo 
em vista o perfil de renda da população e as novas 
possibilidades abertas através da interatividade. Desta forma, o 
Decreto Presidencial 4901 de 26 de Novembro de 2003 
definiu que a TV Digital brasileira deveria possuir as seguintes 
metas: 

 
a) baixo custo e robustez na recepção; 

b) flexibilidade, de modo que as emissoras possam 
escolher esquemas de programação e modelos de 
negócio de acordo com a sua conveniência e a dos 
consumidores; 

c) interatividade e promoção de novas aplicações à 
população, proporcionando educação e cultura, para 
contribuir com a formação de uma sociedade apta a 
enfrentar os desafios de um mundo onde a informação 
e o conhecimento são cada vez mais importantes para 
alcançar o progresso econômico e o bem-estar social. 

Percebeu-se existir também uma oportunidade em 
direcionamento da capacitação tecnológica de que dispõe o 
país para desenvolver soluções tecnológicas adequadas ao 
contexto brasileiro. Estas soluções, embora de caráter 
majoritariamente técnico, deveriam levar em conta nos seus 
requisitos vários outros aspectos de interesse da sociedade, tais 
como: cultura digital, política tecnológica, industrial e 
comercial, independência tecnológica, educação e saúde. 

Assim sendo, o Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre 
(SBTVD-T) foi lançado em 26 de novembro de 2003 e 
definido em 29 de junho de 2006, através do Decreto 
Presidencial 5820. Nestes, estabeleceu-se que o SBTVD-T 
deveria adotar como referência o modelo ISDB-T (japonês), 
incorporando as inovações tecnológicas aprovadas pelo 
Comitê de Desenvolvimento Brasileiro [BRASIL, 2006]. Um 
dos avanços que o ISDB definiu foi o aumento da resolução da 
imagem. Note na Tabela II que o aumento da resolução na TV 
Digital é significativo. A resolução chega a quase treze vezes 
superior ao atual sistema analógico de televisão. 

 
TABELA II 

COMPARATIVO ENTRE DIFERENTES TECNOLOGIAS [AYRES, 2006] 
[SUPERDIGI, 2009] [TELECO, 2009] 

Padrão Resolução ( pixels) 
Número de pixels 

por quadro 

Televisão Analógica 400x400 160.000 

DVD 720x480 345.600 

TV Digital 1920x1080 2.073.600 

 
Entretanto, pode-se afirmar que o aumento da resolução da 

programação é apenas uma das vantagens trazidas pela 
digitalização da televisão. Destacam-se ainda [MORRIS; 
SMITH-CHAIGNEAU, 2005] [MONTEZ; BECKER, 2005] 
[SET, 2008]: (a) maior número de canais; (b) multi-
programação; (c) melhor compressão do sinal; (d) diminuição 
de interferência; (e) melhor qualidade de imagem; (f) maior 
qualidade de som; (g) portabilidade / mobilidade; (h) serviços 
e aplicações adicionais; e (i) interatividade – assunto da 
próxima seção. 
 

B. Interatividade e Middleware 

Uma das grandes inovações que a TV Digital traz é 
a interatividade. A interação permitirá que o telespectador 
participe ativamente da programação que está sendo 
transmitida através de aplicações que são enviadas juntamente 
à transmissão do sinal digital, ou seja, parte da banda será 
alocada para o envio de dados. Os aplicativos, assim como nos 
computadores, possuem inúmeros recursos que estão 
disponíveis ao programador. 

Todos os sistemas de TV Digital no mundo utilizam um 
sistema de camadas para a organização dos diferentes padrões 
do sistema, como mostrado na Fig. 2. O funcionamento das 
camadas é comparável ao do utilizado em redes, ou seja, cada 
camada é responsável pelo tratamento de uma informação 
específica. As camadas são (em ordem de 
execução): modulação, transporte, compressão de áudio e 
vídeo, middleware e aplicação. As camadas agem de uma 
forma muito semelhante às camadas TCP/IP, em cuja 
transmissão as camadas são processadas no sentido superior-
inferior. No receptor ocorre a desmontagem destas camadas no 
sentido inferior-superior. 

 

 

Fig. 2. Camadas genéricas dos sistemas de TV Digital [BECKER; 
VARGAS; HERWEG, 2004] 

 
Conforme demonstrado na Fig. 2 os aplicativos são 

localizados acima do middleware. Um middleware é uma 
classe de software desenvolvida para gerenciar a 
complexidade e heterogeneidade inerentes ao sistema. Ele fica 
localizado entre o sistema operacional e o aplicativo 
[BAKKEN, 2001]. Além do suporte à criação de conteúdos, o 
middleware tem a função de “virtualizar” os aparelhos de 
televisão de diferentes fabricantes, definindo para os que 
produzem conteúdo uma visão única de plataforma. Esse papel 
confere ao middleware fundamental importância, pois é ele 
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quem regula as relações entre duas indústrias estratégicas para 
o país de: a) produção de conteúdo e b) fabricação de 
aparelhos receptores [RODRIGUES;. SOARES, 2006]. 

O middleware brasileiro, chamado de Ginga, pode ser 
dividido em três macro-sistemas principais: Ginga-NCL 
(Ginga Nested Context Language), Ginga-J (Ginga Java) 
e Ginga-CC (Ginga Common-Core). Dependendo das 
funcionalidades requeridas no projeto de cada aplicação, um 
paradigma possuirá uma melhor adequação que o outro. O 
Ginga será melhor detalhado na seção seguinte. 

Os aparelhos receptores (também conhecidos como: 
terminal de acesso, unidades receptoras-decodificadoras ou 
set-top boxes) são dispositivos de recepção e decodificação de 
sinais de televisão digital que são conectados a um televisor 
por meio de cabos ou qualquer outro tipo de conexão e que, 
para tanto, disponibilizam interfaces de saída de áudio e vídeo, 
sejam elas analógicas ou digitais [ABNT NBR 15604, 2007]. 
Aparelhos mais modernos também possuem interfaces de 
entrada e comunicação, tais como: USB, Ethernet, Rede Sem-
Fio, entre outros. Vale ressaltar ainda que o terminal de acesso 
possui um sistema operacional sendo executado na CPU 
(Central Processing Unit) que é necessário para a execução de 
aplicativos pelo middleware. Como o dispositivo foi fabricado 
para uma função específica, ele pode ser considerado um 
sistema embarcado. Um sistema embarcado é qualquer 
componente em um sistema maior que realiza seu 
processamento local [WOLF, 2002]. Acima da camada do 
sistema operacional está localizada a camada do middleware. 

O fato de o equipamento possuir um sistema operacional 
diferenciado possibilita grande flexibilidade, tanto de 
aplicações quanto de decodificações de áudio e vídeo. O tipo 
de URD (Unidade Receptora-Decodificadora) pode variar de 
acordo com quantidade de unidades do segmento que é 
capturado e processado. O SBTVD é dividido por 13 
segmentos de 428,58kHz. Se a URD utiliza todos os 
segmentos, ela é chamada de Full-Seg, senão tem o nome de 
One-Seg (1 unidade de segmento). As diferenças entre elas são 
as seguintes: 

 
1) Full-Seg: decodificam áudio e vídeo de alta-definição; 
2) One-Seg: destinado para receptores móveis ou portáteis. 
 
As URDs trabalham com diferentes tipos de resoluções. Na 

Tabela 3 são listados os diferentes padrões de resolução e sua 
obrigatoriedade: 

 

TABELA 3 
RESOLUÇÕES OBRIGATÓRIAS E OPCIONAIS EM RECEPTORES 

DE TV DIGITAL [ABNT  NBR 15604, 2004] 

 
 
Após a explanação técnica, faz-se um levantamento 

sobre o Sistema Brasileiro de TV Digital e seu funcionamento. 
 

II. O SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO DIGITAL (SBTVD) 
 

Conforme pode ser visto na Fig. 3, o SBTVD segue a 
tendência de outros middlewares encontrados em diferentes 
partes do mundo e tem seu funcionamento definido da seguinte 
forma: 

 
Fig. 3. Camadas do Sistema Brasileiro de TV Digital [SOUZA; 

SOARES, 2007] 
 

Para um melhor entendimento das funcionalidades 
do middleware brasileiro, no capítulo seguinte realiza-se uma 
introdução ao Sistema Brasileiro de TV Digital (SBTVD), 
cujo middleware é o Ginga.  São mostrados a seguir um 
detalhamento das camadas do SBTVD (Sistema Brasileiro de 
TV Digital): 

 
• BST-OFDM (Band Segmented Transmission - 

Orthogonal Frequency Division Multiplexing): A 
camada de molulação é implantada pelo sistema 
OFDM, no qual divide-se o canal em diversas sub-
portadoras e transmite essas sub-portadoras paralelas 
umas com as outras, e cada uma carrega uma porção 
da informação. Isto permite que, mesmo com 
interferências, somente uma pequena parte da 
informação transmitida seja perdida o que faz com que 
a tecnologia OFDM seja mais imune a interferências 
do ambiente. Pode-se fazer uma analogia desta técnica 



Brackmann, C.; Luzzardi, P. R. G./ Revista de Sistemas de Informação da FSMA  n. 5 (2010) pp. 31-41 

 

35 

 

pela comparação entre uma torneira e um chuveiro 
(vide Fig. 4). Se colocássemos o dedo no bocal da 
torneira, seria possível parar o fluxo de água saindo 
dela. Isto não é possível no chuveiro, pois por mais 
que nos esforçássemos, é muito difícil bloquear 
totalmente seu fluxo. 
 

 
Fig. 4. Comparativo entre um sistema convencional de 

transmissão e a técnica OFDM [SETSUL, 2009] 
 

O BST facilita a formação de camadas hierárquicas 
flexíveis, permitindo que cada uma tenha configuração 
própria, ou seja, torna viável o particionamento do 
espectro de 6 MHz em três partes: vídeo, áudio e 
dados. A técnica OFDM começou a ser estudada há 
quatro décadas, porém, só hoje tem sido aplicada; 
 

• MPEG-2 System (Moving Pictures Expert Group) – 
A Camada de Transporte é implementada pelo padrão 
MPEG-2, que também foi adotado na camada de 
transporte em outros padrões, como o norte-americano 
e europeu. Esta camada é responsável em conduzir o 
áudio e vídeo em mídias frágeis e que são sujeitas a 
perdas de dados, como a transmissão por antenas. 
 

• H.264 – Implementação da Camada de Vídeo. Para 
que seja possível a visualização da imagem, tanto em 
telas de alta resolução e também em aparelhos 
portáteis, faz-se uso de dois perfis do codec H.264. O 
perfil HP (High Profile)  com nível 4.0 (bit rate 
máximo de 25 Mbit/s1) foi desenvolvido para 
transmissões e armazenamento de vídeos em discos. 
Este padrão, além de ser utilizado em transmissões de 
TV de alta definição, é adotado também nos discos de 
Blu-Ray e HD DVD. O perfil BP (Baseline Profile) 
com nível 1.3 (bit rate máximo de 768 kbit/s) é 
destinado a aplicações móveis e videoconferências. 
Seu uso é restrito aos dispositivos com baixos recursos 
computacionais. Vale salientar ainda que o uso do 
codec H.264, ao invés do MPEG-2 é um dos 
diferenciais do padrão brasileiro com o padrão Japonês 
(ISDB). Na  

•  
• Tabela 4 são mostrados os dois perfis do H.264 

utilizado no SBTVD. 

 
1 Bit rate é a unidade de quantidade de bits por segundo. 

 
TABELA 4 

PERFIS DO H.264 [BARBOSA; SOARES, 2008] 

 
 

• MPEG-4 HE-AAC (High Eficiency - Advanced 
Audio Coding) – A camada de áudio é implementada 
por este padrão que é considerado por muitas pessoas 
o sucessor do MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3), e que 
foi especificado no padrões MPEG-2 e MPEG-4. É 
composto por um sistema que utiliza o método SBR 
(Spectral Band Replication) para alta eficiência de 
codificação de áudio, tanto em receptores fixos como 
portáteis. Esta tecnologia leva em conta o modelo 
psicoacústico humano, resultando um áudio de alta 
qualidade e a geração de baixa taxa de bits. Na  

•  
• Tabela 5 são mostrados os dois perfis do MPEG-4 

HE-ACC utilizado no SBTVD. 
 

TABELA 5 
PERFIS DO MPEG-4 HE-ACC [BARBOSA; SOARES, 2008] 

 
 

• Ginga - Camada de Middleware: desenvolvido pela 
PUC-RIO e pela UFPB. É responsável pela 
interatividade e interface da aplicação. Será visto com 
mais detalhes no próximo capítulo; 
 

• Aplicações: É onde se encontram as aplicações 
enviadas pelo canal de dados que são executados de 
acordo com as necessidades e interesses do teleusuário 
(telespectador ou usuário). 

 
Devido à grande aceitação deste padrão definido pelo 

FSBTVD (Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital - 
SBTVD) em outros países, ele está sendo chamando 
atualmente também de ISDB-TB (ISDB Terrestre Brasileiro) 
mesmo havendo diferenças entre o padrão brasileiro e japonês. 
Esta aceitação também é decorrente da completude de sua 
documentação, que é composta com mais de três mil páginas 
em Inglês, Português e Espanhol. 

O Sistema Brasileiro é, atualmente, o mais avançado 
sistema de TV digital terrestre, não apenas por usar as 
tecnologias mais modernas, mas, principalmente, por dispor de 
tecnologias inovadoras e diversas vantagens em relação aos 
outros padrões, como é o caso de seu middleware de código 
aberto e royalty-free: Ginga [SET, 2008]. 

 

III.   O MIDDLEWARE BRASILEIRO: GINGA 
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De acordo com a documentação do projeto Ginga [GINGA, 
2009], o nome foi escolhido porque é considerada uma 
qualidade brasileira de movimento e atitude que é quase 
indefinível mas que é evidente no que fazem os brasileiros. 
Isto inclui a forma como caminham, falam, dançam e se 
relacionam com tudo em sua vida. Considerado também um 
movimento fundamental da capoeira, faz uma analogia com a 
luta da liberdade e igualdade do povo brasileiro. Pode-se 
concluir, então, que o nome foi escolhido em reconhecimento 
à cultura, arte e contínua liberdade deste povo. Conforme os 
autores do padrão de middleware, o nome também faz uma 
menção aos anos de trabalho árduo da PUC - Rio e da UFPB, 
quando romperam barreiras e conseguiram torná-lo a única 
inovação brasileira a compor o Sistema Brasileiro de TV 
Digital (SBTVD). 

Desde sua concepção, o Ginga levou em consideração a 
necessidade de inclusão social/digital e a obrigação do 
compartilhamento de conhecimento de forma livre, permitindo 
levar ao cidadão todos os meios para que ele obtenha acesso à 
informação, educação e serviços sociais através da televisão, 
um dos meios de comunicação mais populares no Brasil. Ele 
dá suporte para o que é chamado de "aplicações de inclusão", 
tais como: 

• T-Government: acesso a dados do governo (imposto de 
renda, solicitação de documentos, etc.); 

• T-Banking: acesso a serviços bancários (extratos, 
transferências, etc.); 

•  T-Health: acesso a serviços de saúde (marcar 
consultas, visualizar exames, etc.); 

• T-Learning: acesso a material educacional (EAD – 
Educação a Distância, material educativo, etc.). 
 

Todas estas formas de acesso devem estar disponíveis a 
todas as classes sociais, ou seja, atingindo os objetivos de 
inclusão digital e social de toda a população brasileira em 
potencial. O Ginga possui especificação aberta, de fácil 
aprendizagem e livre de royalties, permitindo que todos os 
brasileiros possam produzir conteúdo interativo. 

Conforme já comentado anteriormente, o middleware Ginga 
pode ser divididos em três macro-sistemas principais: Ginga-
NCL (usado para desenvolvimento de aplicações 
declarativas), Ginga-J (usado para desenvolvimento de 
aplicações procedurais) e Ginga-CC (contém as bibliotecas 
que são comuns entre os dois paradigmas). Dependendo das 
funcionalidades requeridas no projeto de cada aplicação, um 
paradigma possuirá uma melhor adequação que o outro 
(declarativo ou procedural).  

A seguir serão melhor detalhados os três módulos que 
compõe o middleware do Sistema Brasileiro de TV Digital. 

 

A. Ginga-NCL (Linguagem Declarativa) 

Desenvolvido pela PUC-RIO (anteriormente chamado de 
Maestro) para prover uma infra-estrutura de apresentação de 
aplicações baseadas em documentos hipermídia O Ginga-NCL 
utiliza nativamente de uma linguagem declarativa (aplicação 
XML) chamado de NCL (Nested Context Language), além de 
possuir também um ambiente procedural (LUA). Uma das 

características da linguagem declarativa é que ela descreve o 
que e não como seus procedimentos funcionam, ou seja, 
descrevem propriedades da solução desejada, não 
especificando como o algoritmo em si deve agir. O Ginga-
NCL ainda possui suporte a arquivos XHTML (eXtensible 
Hypertext Markup Language) e ECMAScript [GINGA-NCL, 
2008] [CELES; FIGUEIREDO; IERUSALIMSCHY, 2008]. 
 

B.  Ginga-J (Linguagem Procedural) 

Em desenvolvimento pela UFPB e SUN, o Ginga-J promete 
prover uma infra-estrutura de execução de aplicações baseadas 
em linguagem Java, com facilidades especificamente voltadas 
para o ambiente de TV Digital. O Ginga-J é uma plataforma 
que utiliza outras APIs para o processamento de classes 
compiladas. Estas são consideradas como componentes e cada 
uma é definida para um tipo de serviço [SILVA, 2004]; 

 

C.  Ginga-CC (Common Core) 

Oferece suporte básico para os ambientes declarativos 
(Ginga-NCL) e procedural (Ginga-J), ficando entre os 
ambientes e o sistema operacional de forma que suas 
principais funções sejam para tratar a exibição de vários 
objetos de mídia, tais como: JPEG, MPEG4, MP3, GIF, entre 
outros formatos. Fornece, ainda, o controle do plano gráfico 
para o modelo especificado para o SBTVD. 

Outra função disponível é o controle do acesso ao "Canal de 
Interatividade ", que é o módulo responsável por controlar o 
acesso à camada de rede e será descrito na próxima seção. O 
Ginga-CC também é responsável pelos meios de obter 
conteúdos, através de procedimentos e decodificadores de 
conteúdo unificado, sendo que esse conteúdo pode ser de 
origem tanto do Fluxo de Transporte que vem no carrossel de 
objetos, segundo a multiplexação de dados em MPEG-2 TS, 
ou então pelo canal de comunicação com a Internet, também 
conhecido como canal de interatividade: o Ginga-CC que 
também realiza chamadas ao sistema. 
 

IV. CANAL DE INTERATIVIDADE  
 

O acesso a uma gama maior de serviços, diferentemente do 
que é oferecido pela TV analógica atual, dá ênfase à 
possibilidade de escolha a partir de um grande número de 
fontes e à participação mais ativa da audiência. A TV Digital 
pode ainda incluir aplicações totalmente desvinculadas da 
programação dita normal, relacionadas ao trabalho ou 
negócios, ao entretenimento, à educação e à informação, bem 
como aplicações baseadas no protocolo IP. Trata-se, sem 
dúvida, de uma tecnologia que tem potencial para transformar 
as relações de nossa sociedade, tanto ou mais que o próprio 
advento da televisão como conhecemos hoje. 

Esta interação ativa é possível através de um Canal de 
Interatividade , o que é um assunto recorrente em muitas 
discussões. Estes canais devem estar presentes 
em URDs através de interface ethernet, como pode ser visto 
em equipamentos já encontrados no mercado. 
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Denota-se "Canal de Interatividade" (vide Fig. 5) o canal de 
comunicação de dados entre a URD e a nuvem, ou seja, o 
envio de dados ocorre em ambos os sentidos e não apenas em 
um, como no caso da TV tradicional. Até certo período, este 
Canal de Interatividade era chamado de “Canal de Retorno”, 
porém, transmitia ao público em geral uma ideia de 
unidirecionalidade, o que fez com que este termo não seja 
mais utilizado. 

Pode-se ver também na Fig. 5 que o canal de interatividade 
da emissora com a nuvem (a comunicação) não 
necessariamente ocorrerá apenas com a emissora, mas com 
qualquer outro equipamento que esteja conectado na 
internet. É de extrema importância levar em consideração 
todos os possíveis pontos de comunicação dos URDs, pois 
após a aplicação estar sendo executada na URD, ela tem a 
possibilidade de trafegar seus dados pela nuvem, ou seja, o 
canal de comunicação pode conectar-se a um serviço em 
um datacenter (ex: banco de dados, web services, etc.) e 
outras residências (ex: P2P). 

Na Fig. 5 também são apresentadas todas as fases de 
conversão, transmissão, recepção e formas de comunicações 
existentes no Sistema Brasileiro de Televisão Digital. Partindo 
da emissora (lado esquerdo), a imagem e som são gerados nos 
programas televisivos (estúdios ou mídias gravadas) e os 
mesmos são codificados para os padrões do SBTVD (vide  

 
Tabela 4 e 
 
Tabela 5). Os dados que serão enviados também são 

gerados pelo servidor de aplicativos da emissora (ícone D no 
canto superior esquerdo). Na fase da multiplexação 
(transmissão simultânea de dois ou mais fluxos em um mesmo 
canal de transmissão), os três fluxos se transformam em apenas 
um a fim de proceder com a transmissão do mesmo. Porém, 
antes da transmissão em si, o fluxo de dados multiplexado 
precisa ser modulado (conversão para sinal analógico), 
possibilitando seu transporte por meio de ondas portadoras, 
como ocorre, p. ex., na transmissão de dados por modem ou 
fax. O sinal modulado então é enviado à antena emissora e ele 
se propaga no ar. 

No lado direito são representadas as sequências de 
processos que ocorrem dentro do terminal de acesso (por 
exemplo: set-top box). O sinal é recebido por uma antena do 
tipo UHF (Ultra-High Frequency) na residência do 
telespectador e demodulado (processo que consiste em extrair, 
de uma onda de RF modulada em amplitude, frequência, ou 
fase, o sinal original usado na modulação), dividindo um único 
fluxo em três novos: áudio, vídeo e dados. O áudio e vídeo 
seguem diretamente para a tela de exibição, enquanto os dados 
seguem para o middleware localizado na unidade de 
processamento do equipamento e se houver necessidade irão 
se misturar ao áudio e vídeo do programa televisivo. O 
aplicativo pode vir a exigir uma comunicação com algum 
serviço externo do equipamento. Para isto, será necessário um 
canal de comunicação com a internet (representada na figura 
pela nuvem). 

Este assunto tem sido alvo de muita discussão, pois apenas 
20% das pessoas no Brasil têm acesso à Internet [IBGE, 2007] 

e isto dificulta a interação do telespectador com os aplicativos 
interativos que necessitam de uma comunicação externa, tais 
como: enquetes, t-commerce, entre outros. A fim de aumentar 
o número de telespectadores interativos, estudam-se vários 
formatos do canal de comunicação alternativo com o objetivo 
de haver uma melhor inclusão social e digital, atingindo o 
objetivo do decreto presidencial. 

 

 
Fig. 5. Sistema de transmissão e recepção de TV Digital 

Entre as várias formas de comunicações possíveis com a 
grande rede, as mais citadas até agora pelo governo e 
fabricantes são: linha de telefone (discada), rede sem-fio (wi-
fi), ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line), PLC (Power 
Line Communication), GSM/GPRS, CDMA2000/ 1xRTT 
e WiMax . A grande barreira para a escolha do melhor sistema 
é a inclusão digital de pessoas de baixa renda. 

Conforme Meloni [MELONI, 2007], uma da alternativa 
viável de canal de interatividade seria a utilização da 
tecnologia WiMAX-700, uma tecnologia que opera em 
frequências de 54 a 400MHz (VHF) e de 400 a 960 MHz 
(UHF). Sua utilização possui várias vantagens, tais como: 
melhor penetração de ondas dentro das residências, maior 
propagação (até 65 km) e baixo custo de produção, pois utiliza 
peças já presentes em eletrônicos de entretenimento. A maior 
propagação é um detalhe muito importante a ser observado, 
pois cidades de baixa densidade, longe de emissoras, também 
seriam beneficiadas. Comparando-se as diferentes tecnologias 
acredita-se que esta solução seja uma das tendências em canal 
de interatividade. 

No próximo capítulo é feito um melhor detalhamento do 
envio e recebimento dos dados (datacasting), enviados juntos 
com os fluxos de áudio e vídeo. 
 

A. Difusão de Dados 

Conforme comentado, dentre os vários benefícios da TV 
digital em relação à analógica é o envio de dados em conjunto 
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com a imagem e som. A capacidade de difundir dados digitais 
que não sejam fluxos de áudio e vídeo nesse sinal é conhecido 
como datacasting, e é o pilar da interatividade na televisão 
digital. É o datacasting que permite que as aplicações e 
demais dados correlacionados sejam transmitidos [PICCIONI; 
BECKER; MONTEZ, 2005]. Conforme pode ser visto na Fig. 
6, a transmissão de áudio, vídeo e dados é feita de forma 
paralela. O telespectador pode abrir o aplicativo que for do seu 
interesse para realizar a interação. Note que não há 
comunicação no sentido terminal de acesso - emissora, pois se 
torna desnecessário e inviável neste modelo de envio de dados, 
pois não há um canal de comunicação entre as duas 
extremidades. 

 

 
Fig. 6. Modelo de transmissão paralela com a programação linear 

[adaptado de CYBIS; BETIOL; FAUST, 2007] 
 

Logo que todos estes arquivos dos aplicativos encontrarem-
se na memória da URD de forma íntegra, estes aplicativos 
estarão aptos a serem executados pelo telespectador ou pela 
estação emissora. Neste momento o usuário já poderá 
interagir com a televisão. 
 

V. INTERAÇÃO NA TELEVISÃO 

 
Antes de continuar, é importante ressaltar que ainda que 

haja uma interpretação abrangente do que se entende por TV 
interativa, ela não deve ser confundida com TV Digital. 
Apesar de haver uma ampla intersecção entre estes dois 
conceitos, eles são, em si, diferentes. Se considerarmos a 
interatividade em toda sua complexidade, pode-se afirmar que 
se trata também de interação mediada por um dispositivo 
eletrônico, e é possível que a televisão analógica seja 
interativa em alguns aspectos, assim como pode não haver 
interatividade na TV Digital [TEIXEIRA, 2006].  

Por este motivo este trabalho foi focado nas tecnologias 
disponíveis no SBTVD e os estudos partiram do princípio que 
o telespectador possua uma URD capaz de executar 
aplicativos interativos com ou sem acesso à internet. A TV 
Digital cada vez mais tenta se aproximar dos conceitos e 
movimentos da rede mundial, criando um novo paradigma e 
um novo conceito do que é um programa televisivo. Toda essa 
mudança insere a TV na era da convergência digital, 
permitindo que os telespectadores interajam com a 
programação televisiva de inúmeras formas. 

A interatividade até os dias atuais é feita através do envio de 
SMS, ligações telefônicas, sites, entre outros. O usuário tem 
uma falsa impressão de interatividade pela televisão, pois 
depende de outra mídia para interagir com uma pequena parte 
do conteúdo linear. Um exemplo deste tipo de interação foi o 
programa chamado “Você Decide” que veiculou de 1992 a 

2000, muito antes da interatividade prometida pela TV Digital 
(vide Fig. 7). 

 
 

 
Fig. 7. Programa Você Decide (1992 - 2000) 

[adaptado de GLOBO, 2009] 

Este programa foi o primeiro da televisão brasileira a 
permitir que o telespectador escolhesse o final da história por 
meio do voto. A atração sempre apresentava um dilema e o 
público deveria decidir o final, votando entre o 'sim' e o 'não' 
através de ligações telefônicas à emissora. Com a chegada da 
TV Digital, a tendência é acabar com a necessidade de 
utilização de vários aparatos com a finalidade de interagir com 
a emissora [TEIXEIRA, 2006]. 

No momento em que o FSBTVD estava definindo as 
tecnologias empregadas no Sistema Brasileiro de TV Digital, 
houve alguma resistência dos rádios difusores à interatividade, 
pois eles temiam que os espectadores pudessem achar as 
aplicações interativas mais interessantes que os programas 
[CULTURA, 2008]. 

Os aplicativos televisivos interativos podem ser 
categorizados de formas diferentes. PAES [PAES; 
ANTONIAZZI; SAADE, 2005] definiu os tipos de aplicativos 
de acordo com características técnicas dos middleware 
existentes em outros países. As três categorias citadas são: 
Enhanced Broadcast, Interactive Broadcast e Internet Access. 
A seguir as categorias serão mais bem detalhadas: 

 
1) Local: não há necessidade do canal de interatividade; 
2) Remota: ocorre troca de informações entre a URD e a 

internet; 
3) Navegação: aplicações locais já presentes no 

equipamento. 
 

As funcionalidades na norma ainda prevêem interfaces 
digitais de alta velocidade, sendo elas: porta USB 2.0 
(Universal Serial Bus Specification 2.0), IP (ethernet) e serial. 
Nenhuma das interfaces é obrigatória, porém, cada uma delas 
aumenta extremamente as possibilidades do usuário fazer uso 
de dispositivos dos mais variados tipos em conjunto com o 
equipamento, tornando-o mais flexível. O uso de outros 
dispositivos (além do controle remoto) inclui [CPQD, 2006]: 
teclado, mouse, joystick, impressora, modem, armazenamento, 
entre outros. Mesmo havendo a citação destes dispositivos nos 
documentos do CPqD, os mesmos não são mencionados nas 
normas brasileiras (ABNT – Associação Brasileira de Normas 
Técnicas).  

As diferentes possibilidades de conexões do equipamento 
favorecem a criação de novos dispositivos específicos para TV 
Digital. Conforme [MIRANDA; PICCOLO; 
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BARANAUSKAS, 2008], os artefatos atualmente utilizados 
para a interação com a televisão podem não ser mais 
adequados às novas possibilidades que surgem com a TVDI. 
Usar apenas o controle remoto para manusear os aplicativos 
implica em interfaces mais complexas e limitantes à sua 
popularização. Este aumento de complexidade de manuseio 
por controle remoto ocasionou queda de vendas de 
eletrodomésticos em certo período. Além disso, usa-se apenas 
33% dos botões de um controle remoto, em média, e 
geralmente no escuro, onde é mais difícil de enxergá-los. Estes 
cuidados devem ser tomados no momento de projetar 
aplicativos televisivos. 

Aplicativos televisivos hoje em dia já são realidade, porém 
se eles não forem tratados da maneira correta pelos projetistas, 
engenheiros e desenvolvedores, poderão ser rejeitados pelo 
seu público: a audiência. Levando em conta o poder que o 
telespectador tem de trocar o canal no momento em que ele se 
sentir entediado ou não gostar de algum programa da emissora, 
pode-se dizer que quem faz o controle de qualidade da 
televisão são os próprios telespectadores. O ato de trocar o 
canal indica baixa qualidade de conteúdo e, a partir de agora, 
fechar um aplicativo na televisão também poderá fazer parte 
da análise de audiência. 
 

VI.   CONCLUSÃO 

 
A demanda por estudos relacionados à TV Digital aumenta 

a cada dia no país, visto que será implementada a transmissão 
digital em outros estados e interior dos que já possuem na 
capital. Este trabalho procurou reunir o maior número de 
informações possíveis que são relevantes ao funcionamento da 
TV Digital, sua interação, demonstrar o estado-da-arte da TV 
digital no Brasil e o que é essencial compreender a respeito do 
assunto para seu aprofundamento. 

Os benefícios trazidos pela TV digital às casas dos 
brasileiros, incluindo a melhoria de qualidade de som e 
imagem, como também a inclusão de novas funcionalidades 
(interatividade) são pontos decisivos para a aceitação dos 
telespectadores e a rápida digitalização da televisão. 

O padrão adotado pelo Brasil, chamado de SBTVD 
(Sistema Brasileiro de TV Digital), é baseado no padrão 
japonês ISDB e adaptado às necessidades brasileiras e às 
tecnologias mais recentes no mercado, e seu middleware, 
Ginga, evolui com muita velocidade. 

Dividido em partes distintas, o Ginga compreende dois 
paradigmas de programação. Integrando o Ginga-J com o 
Ginga-NCL, oferece-se ao desenvolvedor da aplicação de TV 
Digital a possibilidade de trabalhar tanto com uma linguagem 
procedural quanto com uma declarativa. 

No primeiro semestre de 2008, foi lançada certa parte do 
middleware (ainda incompleto) e se faz necessário difundir o 
conhecimento frente à demanda nacional e internacional de 
profissionais. 

Ainda em um momento de “imaturidade”, a TV digital no 
Brasil não possui tal interatividade. Uma versão definitiva 
deverá ser disponibilizada durante o ano de 2010 pelos órgãos 
competentes à comunidade e só então será possível desfrutar 

de todas as facilidades e funcionalidades que a TV Digital 
proporciona. 

Os pesquisadores e desenvolvedores já possuem em mãos as 
ferramentas necessárias para estudar, pesquisar, desenvolver, 
testar e melhorar o middleware Ginga devido à sua 
característica open-source, porém ainda necessita-se de uma 
versão final deste para a realização de testes e a 
implementação de aplicativos concretos. 
 

VII.  LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
AAC Advanced Audio Code 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line 

API Application Programming Interface 

ATSC Advanced Common Application Plataform 

BP Baseline Profile 

BST-OFDM Band Segmented Transmission - Orthogonal 
Frequency Division 

CDMA Code Division Multiple Access 

CPU Central Processing Unit 

DTV Digital Television 

DVB Digital Video Broadcasting 

DVD Digital Video Disc 

EAD Educação a Distância 

FSBTVD Fórum do Sistema Brasileiro de Televisão Digital 

GPRS General Packet Radio Service 

GSM Global System for Mobile 

HD DVD High Definition Digital Video Disc 

HDTV High-Definition Television 

HP High Profile 

ISDB Integrated Services Digital Broadcasting 

ISDTV International System for Digital Television (ou 
SBTVD) 

MHP Multimedia Home Plataform 

MP3 MPEG-1 Layer-3 Audio 

MPEG Moving Picture Expert Group 

NCL Nested Context Language 

P2P Peer-to-Peer 

RF Radiofrequência 

SBR Spectral Band Replication 

SBTVD Sistema Brasileiro de TV Digital 

STB Set-Top Box 

TS Transport Stream   

TVD Televisão Digital 

TVDI Televisão Digital Interativa 

UHF Ultra High Frequency 

URD Unidade de Recepção Digital 

VHF Very High Frequency 

Wi-Fi Wireless Fidelity 

WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

XHTML eXtensible Hypertext Markup Language 
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